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هــذا ال�شهـــر

والرقابة  ال�سليم  التخطيط  غياب  يف  البناء  قطاع  ازدهر  حيث  لبنان،  يف  مفقود  �سبه  املدين  التنظيم 

امل�ساحات  وزوال  ال�ساهقة  الأبنية  وطاأة  حتت  تختنق  الأخرى  واملدن  بريوت  العا�سمة  وباتت  ال�سارمة. 

اخل�سراء وتلوث الهواء يف الطرق املزدحمة بال�سيارات. يتناول مو�سوع الغالف م�سكلة الفو�سى العمرانية 

يف لبنان كنموذج ناأمل اأن يكون عربة جلميع الدول العربية. ومن ريو دي جانريو يف الربازيل نقل مبا�سر 

والتنمية يف  للبيئة  العربي  املنتدى  �سارك  الأر�ض« وخارجها، حيث  قاعات موؤمتر »قمة  داخل  ملا ح�سل 

اجلل�سات واملداولت، وا�ستطلع مندوبو املجلة اآراء جمموعة متنوعة من امل�ساركني. واإىل موا�سيع بيئية 

عاملية، يفتح العدد للقارئ باب الطالع على ق�سايا مثرية للجدل يف البلدان العربية، ومنها م�سروع بناء 

مفاعل نووي يف الأردن، وا�ستنزاف املياه اجلوفية يف اليمن ب�سبب زراعة القات، وبناء فندق حتت املياه 

يف �سعاب دبي املرجانية، وتبطني نهر يف العراق برتبة ي�ساع اأنها ملوثة اإ�سعاعيًا. لكن القارئ يطلع اأي�سًا 

على مبادرات بيئية تب�سر مب�ستقبل اأف�سل، مثل خطة الطاقة ال�سم�سية الطموحة يف ال�سعودية، واإ�سراك 

العدد  هذا  لل�سركات.  منوذجية  بيئية  وبرامج  و�سيانتها،  املنغروف  غابات  م�سح  يف  القطريني  الطالب 

ال�سيفي اخلا�ض اأردناه اي�سًا حافاًل بال�سور املعربة التي ترتك اأثراً هو اأحيانًا اأبلغ من الكالم.

''البيئة والتنمية''
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بيئتنا املتغرية يف 20 عامًا

باتر وردم ر الطاقة ال�سم�سية   ال�سعودية ت�سخِّ
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البيئة 2012: الب�سمة البيئية

املوؤمتر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
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التعاون االقليمي ل�سد العجز الغذائي

�شعفي  اىل  ي�شل  البيئية،  الب�شمة  اأي  الطبيعية،  املوارد  على  العربي  الطلب 
اأ�شا�شًا  الواردات املمولة  املوارد املتاحة حمليًا، بحيث يتم �شد هذه الفجوة عن طريق 

من عائدات النفط. هذا منوذج غري م�شتدام، اذا اأخذنا يف االعتبار االرتفاع املتوا�شل 

النفط،  وخا�شة  املتجددة،  غري  الطبيعية  املوارد  ون�شوب  الغذائية  الواردات  الأ�شعار 

خالل عقود.

يف �شوء الو�شع املرتدي للزراعة، وتفاقم ندرة املياه واالآثار املتوقعة للتغري املناخي، 

قادرة  جديدة،  خ�شراء  ثورة  يتطلب  وهذا  حمتومة.  حتديات  العربية  الدول  تواجه 

على اإقامة توازن بني املوارد الزراعية والب�شمة البيئية.

وهذا  الغذاء،  من  الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  االأمن  بني  اخللط  يتم  كثرية  اأحيان  يف 

البلدان  معظم  ت�شتطيع  ال  الوطني،  امل�شتوى  فعلى  وخيمة.  عواقب  اىل  يوؤدي  خطاأ 

على  هذا  تفعل  اأن  اأرادت  اذا  اإال  الغذاء،  يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  منفردة  العربية 

ح�شاب تبديد مواردها غري املتجددة وزيادة ب�شمتها البيئية، وهو حل ق�شري االأجل. 

واإذا اأخذنا يف االعتبار التفاوت الكبري يف حجم املوارد الطبيعية ونوعيتها والب�شمة 

وحتقيق  واال�شتهالك  املوارد  بني  الفجوة  �شد  اأن  جند  العربية،  البلدان  يف  البيئية 

م�شتوى م�شتدام لنوعية احلياة، يتطلب تعاونًا اإقليميًا مبنيًا على امليزات التفا�شلية 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ي�شدره  الذي  التقرير  ويقدم  الزراعية.  املوارد  يف 

)اأفد( يف نهاية �شنة 2012 عر�شًا مف�شاًل باالأرقام للموارد املتوافرة وحجم اال�شتهالك 

يف كل بلد عربي، لي�شل اىل ا�شتنتاج مفاده اأن التعاون االإقليمي هو اخليار الوحيد 

الذي يوؤمن فر�ص البقاء للبلدان العربية.

ارتفع معدل الب�شمة االإيكولوجية للفرد يف الدول العربية بن�شبة 78 يف املئة خالل 

يف   60 بن�شبة  املتاحة  الطبيعية  املوارد  انخف�شت  بينما  املا�شية،  اخلم�شني  ال�شنوات 

املتوفرة  املوارد  �شعفي  اليوم  العربية  الدول  يف  يعي�ص  فرد  كل  ي�شتهلك  فيما  املئة، 

حمليًا. واذا ا�شتهلك جميع �شكان االأر�ص باملعدل نف�شه ل�شكان قطر، الحتاج العامل 

اىل نحو �شبعة كواكب بحجم االأر�ص، اأما اذا ا�شتهلك العامل مبعدل الفرد يف اليمن، 

ف�شوف تنخف�ص احلاجة اىل ن�شف حجم الكرة االأر�شية. كما يظهر اأطل�ص الب�شمة 

البيئية الذي يتم اإعداده كجزء من تقرير »اأفد« اأن الدول العربية جمتمعة دخلت منذ 

املوارد الطبيعية، بحيث يتزايد �شنويًا حجم اال�شتهالك  عام 1979 مرحلة العجز يف 

مقارنة مع املوارد الطبيعية املحلية، ويت�شارع ات�شاع الفجوة.

بني  التوازن  عدم  مرحلة  اىل  بالفعل  و�شلت  العربية  املنطقة  اأن  النتائج  هذه  توؤكد 

املوارد املعرو�شة حمليًا والطلب على اخلدمات االإيكولوجية، ما يحد من القدرة على 

تفاوتًا  تخفي  االإقليمية  املعدالت  اأن  االأرقام  وتبني  امل�شتقبل.  يف  الب�شرية  التنمية 
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العامل  يف  االأعلى  البيئية  الب�شمة  ينتج  قطر  ي�شكن  الذي  فالفرد  الدول.  بني  كبريًا 

)12 جيغاهكتار(، وهذا يعادل 12 مرة معدل الب�شمة البيئية للفرد يف اليمن. كما 

اأن املوارد الطبيعية املتوافرة حمليًا للفرد تبلغ يف ال�شودان ع�شرة اأ�شعاف ما هي عليه 

يف العراق واالأردن مثاًل.

اأ�شا�شي  نحو  على  تنعك�ص  البيئية  والب�شمة  الطبيعية  املوارد  بني  الوا�شعة  الفجوة 

يف العجز الغذائي، وتاليًا يف االأمن الغذائي. ولي�ص �شحيحًا اأن املالمة كلها ميكن اأن 

ُتلقى على االأو�شاع الطبيعية اله�شة يف املنطقة العربية. ف�شيا�شات التنمية الق�شرية 

يف  اال�شتثمارات  توجيه  مع  الزراعي  القطاع  واإهمال  الزمن،  من  عقود  عرب  النظر 

عليه  هو  الذي  املرتدي  الو�شع  اىل  الغذائي  االنتاج  اأو�شلت  جمدية،  غري  اجتاهات 

اليوم. فقد افتقرت اال�شرتاتيجيات الزراعية اىل التخطيط املتكامل ال�شروري لتنمية 

املناطق الريفية ورفع الغنب عنها، وكان االأغنياء واأ�شحاب احليازات الزراعية الكربى 

و�شما�شرة العقارات اأبرز امل�شتفيدين من امل�شاعدات اخلارجية.

لكن من ح�شن احلظ اأن احللول ممكنة اإذا توافرت االإرادة، كما اأظهر تقرير املنتدى 

«. فهو وجد  العربي للبيئة والتنمية حول »االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغريرّ

ال  والذي  اليوم  املنخف�ص  م�شتواها  من  العربية  املنطقة  يف  احلبوب  اإنتاجية  رفع  اأن 

يتجاوز 1700 كيلوغرام للهكتار اىل املعدل العاملي الذي يبلغ 3700 كيلوغرام للهكتار، 

مع حت�شني كفاءة اأنظمة الري لت�شل اىل 70 يف املئة من نحو 3٥ يف املئة اليوم، وذلك 

يوؤدي  واجلزائر،  واملغرب  وم�شر  والعراق  وال�شودان  �شورية  هي  فقط  بلدان  �شتة  يف 

اىل زيادة اإنتاج احلبوب مبعدل ٥0 مليون طن �شنويًا. وهذا كفيل ب�شد العجز احلايل 

البالغ 20 مليون طن والو�شول اىل فائ�ص يبلغ 30 مليون طن بحلول �شنة 2030.

اإن دعم البحث العلمي �شروري لتطوير مزيج منا�شب من املحا�شيل املالئمة للمنطقة 

واملقاومة للجفاف وامللوحة والقادرة على حتمل التغريات املناخية. وال بد من اعتماد 

االأ�شاليب الزراعية البديلة التي حتافظ على الرتبة واملياه، خا�شة الزراعات الع�شوية 

واحلمائية. لقد تطورت �شوق الزراعة الع�شوية عامليًا من 1٥ بليون دوالر عام 1999 

يف   30 توفر  باأنها  الع�شوية  الزراعة  وتتميز   .2011 عام  دوالر  بليون   60 من  اأكرث  اىل 

املئة اأكرث من الوظائف لكل هكتار من الزراعات التقليدية. فاعتماد اأ�شاليب الزراعة 

امل�شتدامة يف الدول العربية يفتح اأ�شواقًا جديدة ويوؤمن م�شادر دخل متزايدة ل�شكان 

االأرياف، بينما يخلق 10 ماليني فر�شة عمل جديدة.

وقد وجد تقرير »اأفد« حول االقت�شاد االأخ�شر اأن التحول اىل الزراعة امل�شتدامة يوفر 

اإنتاجية الري  على الدول العربية نحو 6 يف املئة من الدخل القومي، نتيجة حت�شني 

وحماية املوارد الطبيعية وحت�شني ال�شحة العامة، ما يوازي 114 بليون دوالر �شنويًا. 

الزراعية  العلمية  االأبحاث  ودعم  باال�شتثمارات  الزراعي  القطاع  حتفيز  اأن  عن  عدا 

يف  ي�شاهم  ما  �شنوات،  خم�ص  خالل  املئة  يف   30 بن�شبة  اال�شترياد  خف�ص  اىل  يوؤدي 

رفع م�شتوى االأمن الغذائي، ويوؤدي اىل توفري 4٥ بليون دوالر.

العربية خمزونها  الدول  الذاتي، ا�شتنفدت بع�ص  الغذائي  حتت �شعار حتقيق االأمن 

اأرا�ص �شحراوية جدباء، فخ�شرت االأمن  املياه اجلوفية لزراعات غري جمدية يف  من 

املائي ومل تربح االأمن الغذائي، الذي هو وهم بال مياه. وهذا ح�شل يف وقت كانت دول 

مثل ال�شني ت�شتاأجر م�شاحات �شا�شعة يف ال�شودان ال�شتثمارها يف االنتاج الزراعي.

الطبيعية  واملوارد  اال�شتهالك  يف  بلدانها  بني  كبري  بتنوع  العربية  املنطقة  تتميز 

حتقيق  يتطلب  املنطقة  ل�شكان  م�شتدام  م�شتقبل  توفري  فاإن  لهذا  القومي.  والدخل 

االنتقال  ي�شاعد  بحيث  التجاري،  التبادل  تعيق  التي  احلواجز  واإزالة  وتعاون  تكامل 

احلر للب�شائع والر�شاميل والنا�ص يف حتقيق الرخاء للمنطقة كلها. وال بد اأن يتزامن 

هذا مع اتخاذ قرارات �شعبة تتعلق بالنمو ال�شكاين واأمناط اال�شتهالك.

مُت هذه االأرقام واال�شتنتاجات قبل اأيام يف ندوة خالل موؤمتر االأمم املتحدة  بعد اأن قدرّ

يو�شف  الدكتور  الفل�شطيني  البيئة  وزير  �شاأل   ،)20+ )ريو  امل�شتدامة  التنمية  حول 

الدول  مينع  فماذا  موجودة،  واحللول  معروفة  امل�شكلة  اأ�شباب  كانت  اإذا  اأبو�شفية: 

�شعارات  باطالق  اكتفينا  �شنة  خم�شني  خالل  اأننا  اجلواب  اعتمادها؟  من  العربية 

التعاون  �شروط  اأب�شط  تطبيق  اأهملنا  بينما  خالدة«،  ر�شالة  ذات  واحدة  عربية  »اأمة 

االقليمي املبني على امل�شالح امل�شرتكة.
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ر�سائـــل

تلقت »البيئة والتنمية« بيانًا من عرب االأهوار يف العراق موجهًا اىل االأمم املتحدة، يطالبون 

اأهم ما  االأهوار وت�شحرها. هنا  الذي يهدد بتجفيف  األي�شو يف تركيا  فيه بوقف م�شروع �شد 

جاء يف البيان:

نحن نعي�ض يف احدى اأهم املناطق يف العامل، يف اأهوار العراق، التي هي الآن يف خطر ب�سبب 

�سد األي�سو على نهر دجلة يف تركيا.

كارثية  تبعات  هناك  �ستكون  امل�سروع،  خطة  ح�سب  األي�سو  �سد  اإن�ساء  اكتمل  حال  يف 

متتد اىل 1000 كيلومرت اأ�سفل جمرى النهر. اإذ �سيقوم ال�سد بحجب املياه التي حتتاجها 

الأهوار و�سكانها، خا�سة يف مو�سم الفي�سانات الربيعية التي تغذي ال�سهول الفي�سانية يف 

الب�سرة. و�ستقت�سر الواردات املائية اىل الأهوار على كمية �سئيلة جداً ورديئة النوعية. 

األي�سو،  والرد ب�ساأن �سد  الأخذ  املو�سوع على مر �سنوات من  لقد مت جتاهل تبعات هذا 

ويجب اأن يتغري هذا الو�سع الآن.

العامل،  يف  واحل�سارية  الطبيعية  املناطق  اأهم  من  واحدة  يقطنون  الأهوار  عرب  ان 

ابتدع  والفرات  البقعة بني دجلة  العراق. يف هذه  النهرين يف جنوب  ما بني  اأهوار  وهي 

ال�سومريون الكتابة، و�سنوا اأوىل القوانني، و�سرعوا اأول مبادئ الزراعة، وذلك قبل 6000 

�سنة. اإنها جنة عدن. لقد ولد يف هذه البقعة النبي ابراهيم بالقرب من مدينة اأور. وعلى 

رغم جميع التدخالت، ما زال عرب الأهوار املن�سيون يعي�سون يف هذه الطبيعة الفريدة، 

ميار�سون �سيد الطيور واحليوانات والأ�سماك ويربون اجلامو�ض وينامون يف بيوت من 

ق�سب.

نحن �سعب ما بني النهرين. دجلة هو اأ�سلنا و�سبب بقائنا وم�ستقبلنا، ومياهه ت�سري 

يف عروقنا، و�سوف ننا�سل كلنا من اأجله. اذا ا�ستطعنا التاأثري يف خف�ض ارتفاع �سد األي�سو 

من 130 مرتاً اىل 65 مرتاً، فلن تغرق مدينة ح�سنكييف الرتكية الأثرية ولن جتف الأهوار. 

فقط 65 مرتاً من اأجل بقاء مهد احل�سارة، فهل هذا كثري؟

عرب االأهوار �سد م�سروع �سد األي�سو الرتكي

عهد امل�ست�سار

بيئيني«  »خرباء  �شمون 
ُ
ي من  االأخرية  االآونة  يف  كرث 

اأو  اخلبري  اأن  والواقع  بيئيني«.  »م�شت�شارين  اأو 

املجال  هذا  يف  يعرف  اأن  يجب  ما  جمال  يف  امل�شت�شار 

مو�شوع  يف  خمت�شًا  اإما  فيكون  �شواه.  من  اأكرث 

فيعطي  الت�شحر،  اأو  النفايات  اأو  كاملياه  معني،  بيئي 

يكون  واإما  املو�شوع.  هذا  يف  الن�شح  اأو  املعلومات 

البيئة  الأ�شا�شيات  مدركًا  املو�شيقية،  الفرقة  كقائد 

واالدارة، ويعرف متخ�ش�شني يف كل جمال، فيعطي 

»اخلرباء«  من  كثريين  لكن  بهم.  باال�شتعانة  امل�شورة 

بق�شة  االأيام  هذه  يذكروننا  البيئيني  و«امل�شت�شارين« 

ذلك الرجل املحرتم الذي طلب موعدًا من وزير فاأحاله 

على م�شت�شاره، الذي مل يفقه �شيئًا يف املو�شوع. وكان 

الرجل �شاعرًا، فكتب يف ذلك ق�شيدة مطلعها:

ـِف النهـَق مهـاًل يا حمـاري َخفرّ

فهـذا العهـُد عهـُد امل�شت�شـاِر

زين احل�سيني

الغبريي، لبنان

ال حترقوا االإطارات احتجاجًا

ممار�شة  �شيء  اأي  على  احتجاجًا  االإطارات  حرق  بات 

ميكن  بل  همجي،  عمل  هذا  لبنان.  اأنحاء  يف  تتكرر 

تركيزات  ينتج  االإطارات  فحرق  اإجرامي.  اإنه  القول 

والزئبق  الزنك  مثل  املعدنية،  اجل�شيمات  من  عالية 

مثل  وم�شرطنة  �شامة  وغازات  والكروم،  والر�شا�ص 

كما  احللقات.  املتعددة  العطرية  الهيدروكربونات 

مادة  اأقوى  يعترب  الذي  الديوك�شني  منها  ينطلق 

م�شببة لل�شرطان من �شنع االإن�شان، وهو ال يتفكك يف 

يف  ويرتكز  الغذائية  ال�شل�شلة  يف  يرتاكم  بل  الطبيعة 

اللحوم واالألبان ويوؤثر يف اجلهاز الع�شبي واخل�شوبة.

اأن  خ�شو�شًا  لالحتجاج،  ذكية  طريقة  لي�شت  هذه 

على  خطر  هو  املحروقة  االإطارات  من  املنبعث  الدخان 

امل�شوؤولني  يف  يوؤثر  ولن  وال�شكان،  املتظاهرين  �شحة 

املرتاحني يف مكاتبهم املكيفة.

و�سام الفقيه

بريوت، لبنان

الربيع العربي

هي  العمل  فر�ص  وانعدام  والقمع  الف�شاد  اأن  �شحيح 

اإىل  العربي  ال�شارع  دفعت  التي  اجلذرية  االأ�شباب  من 

ني�شان  عدد  يف  جاء  كما  التغيري،  اأجل  من  احلراك 

اأي�شًا  و�شحيح  والتنمية«.  »البيئة  من  )اأبريل( 

هما  البيئة  وتدهور  الطبيعية  املوارد  ا�شتنزاف  اأن 

الثورات  ن�شوء  يف  �شاهمت  التي  الهامة  الدوافع  من 

التي  واالحتجاجات العربية. لكن هل تعي احلكومات 

متخ�شت عن الثورات هذه الوقائع، فتعري امللف البيئي 

االهتمام الذي ي�شتحقه؟

جال مو�سى

الإ�سكندرية، م�رص

يف  الأكرب  اخل�سراء  امل�ساحة  بريوت،  حرج 

الدخول  اجلميع  حق  من  عام  ملك  بريوت، 

اليه. غري اأنه مغلق اأمام العامة منذ ما يقارب 

بلدية  تفتح  اأن  املفرت�ض  من  كان  العقدين. 

خ�سو�سًا   �سنوات،   10 منذ  احلرج  بريوت 

مغلقًا  احلرج  يزال  ل  ت�سجريه.  اإعادة  بعد 

ال�سعب  من  لنخبة  اإل  يحق  ول  النا�ض،  اأمام 

اللبناين والأجانب الدخول اليه.

حرج  بفتح  قرار  باأخذ  بريوت  بلدية  نطالب 

تاريخ  واإعالن  املواطنني  جميع  اأمام  بريوت 

هنالك  يعد  مل  اأنه  نعترب  كما  لذلك.  حمدد 

خ�سو�سًا  احلرج،  اإغالق  تربر  حجج  اأي 

ورقة  للبلدية  املدين  املجتمع  ت�سليم  بعد 

وحمايته  احلرج  لدارة  العامة  ال�سيا�سات 

ب�سكل مينع عنه اأي اعتداء.

حملتنا لي�ست �سوى احلد الأدنى من املطالبة 

باحلق يف امل�ساحات اخل�سراء العامة التي هي 

للجميع  يحق  مدينة.  اأي  يف  اأ�سا�سية  حاجة 

منها،  وال�ستفادة  امل�ساحات  بهذه  التمتع 

ونف�سية  و�سحية  اجتماعية  حاجة  لأنها 

لتعزيز  لاللتقاء  وم�ساحة  للمواطنني، 

التوا�سل الجتماعي.

اخلطوة  ال  يكون  لن  بريوت  حرج  فتح  ان 

الأوىل من اأجل �سيا�سة عامة لتاأمني م�ساحات 

خ�سراء كبرية يف كل املدن اللبنانية.

حملة اإعادة فتح حرج بريوت

»حرج بريوت لكل بريوت«

معت�صمون للمطالبة بفتح حرج بريوت للعموم



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

العـالـم  يف  الأوىل  والطبيعــة  البيئـة  جملـة  هي   
العربي. انها جملة الراأي احلر التي تعطيك �صورة ثاقبة عن كل ما 

يوؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. 

اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�صورة ال�صيقة.

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف  لـمدة 36 �ضهراً

وذلك ب�ضعر 24 �ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
	 اال�سم:	

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان	

الرمز	الربيدي: �سندوق	الربيد:	

فاك�س: هاتف:	

الربيد	االلكرتوين:

�أمريكيًا دوالر�ً   150 �الأخرى  �لدول  	 	 		�لدول �لعربية 100 دوالر �أمريكي  		لبنان 120.000 ل.ل. 

		نقدًا     		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلغ

		ب�ا�سطة	بطاقة	االئتمان:

الت�قيع 	 التاريخ	

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين

   Visa  Master Card  Amex 

Card # Expiry Date

Email:

envidev@mectat.com.lb      ـ   �ص.ب. ٥٤٧٤ـ  ١١٣، بريوت، لبنـان ـ   فاك�ص: ٣٢١9٠٠-١-96١ ـ  جملة "البيئة والتنمية"     هاتف:  ٣٢١8٠٠-١-96١  ـ 
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البيئــة يف �شهــر

هيئة البيئة ـ اأبوظبي تطلق 66 �سقراً في كازاخ�ستان
 

اأطلقت هيئة البيئة ـ اأبوظبي 66 �شقراً من الُحّر وال�شاهين في �شماء كور�شوم في 

كازاخ�شتان، �شمن برنامج ال�شيخ زايد لإطالق ال�شقور. هكذا بلغ العدد الإجمالي لل�شقور 

التي تم اإطالقها منذ بداية البرنامج قبل 17 عامًا 1363 �شقراً.

وقد تم تزويد 9 �شقور من المجموعة التي تم اإطالقها خالل الفترة من 26 اإلى 28 اأيار 

)مايو( باأجهزة اإر�شال لتتبع تحركاتها وتحديد م�شاراتها. وي�شتخدم البرنامج اأحدث 

الأدوات والتقنيات لدرا�شة اأنماط هجرة ال�شقور، مما �شاهم في المحافظة على هذه 

الأنواع من النقرا�ض، والتعرف على مزيد من المعلومات عن �شلوكياتها وم�شارات هجرتها 

وقدرتها على التكيف والندماج مرة اأخرى في الحياة البرية.

وقال محمد اأحمد البواردي، الع�شو المنتدب للهيئة، ان ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

اتبع تقليداً باإعادة اإطالق العديد من �شقوره اإلى البرية في نهاية مو�شم ال�شيد، لإتاحة 

الفر�شة لها للتكاثر وا�شتكمال دورة حياتها بما ي�شاهم في زيادة اأعـدادها في البرية. 

واأكد على �شرورة »الموازنة بين متطلبات ريا�شة ال�شيد التراثية وا�شتدامة بقاء ال�شقور 

وطرائدها في البرية«.

ال�سعودية

عودة اإلى م�سروع

الربط المائي الخليجي

عبدالـله  ال�سعودي  والكهرباء  المياه  وزير  اأعلن 

للجنة  اال�ستثنائي  االجتماع  بعد  الح�سين، 

التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في الريا�ض، 

اأعيد  التعاون  دول  بين  المائي  الربط  م�سروع  اأن 

عالقة  لذلك  تكون  اأن  ونفى  للدر�ض.  طرحه 

»هذا  م�سيفًا:  المنطقة،  في  واالأزمات  بالثورات 

هناك  تكون  اأن  قبل   2002 عام  بداأ  المو�سوع 

على  تم  الكهربائي  الربط  اأن  واأو�سح  ثورات«. 

اأي�سًا،  مراحل  على  �سيتم  المائي  والربط  مراحل، 

ق�سيرة  الم�سافات  الأن  كبيرة،  الكلفة  تكون  »ولن 

تنقل  التي  ال�سبكات  اإلى  �سيكون  المياه  واإي�سال 

للمحطات«.

طفرة الغاز غير التقليدي 

ت�سعف مركز ال�سرق الأو�سط

ال�سخر  غاز  نمو  اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  اأعلنت 

الطبيعي  الغاز  من  جديدة  اأخرى  واأنواع  الزيتي، 

قد  وال�سين،  المتحدة  الواليات  في  حاليًا  متاحة 

رو�سيا  في  التقليدي  الغاز  اإنتاج  في  النمو  يوازي 

مجتمعة.  اأفريقيا  و�سمال  واالأو�سط  وال�سرق 

قواعد  �سيغير  التقليدي  غير  الغاز  اأن  واأ�سافت 

اللعبة، و�ستكون له تبعات جيو�سيا�سية.

وكندا  والهند  اأو�ستراليا  اأن  للوكالة  تقرير  واأظهر 

الغاز  اإنتاج  في  كبيرة  زيادة  �ست�سّجل  واإندوني�سيا 

ال�سرق  ودول  رو�سيا  ح�سة  واأن  التقليدي.  غير 

االأو�سط من تجارة الغاز العالمية �ستتراجع من 45 

اإلى 35 في المئة بحلول �سنة 2035.

فاو: تزعزع اأمن الغذاء 

في �سورية واليمن

حذر تقرير »توقعات المحا�شيل وحالة 

الأغذية« ال�شادر عن منظمة الأغذية 

والزراعة )فاو( من اأن �شورية واليمن 

بين البلدان التي تواجه م�شتويات 

متزايدة من تزعزع الأمن الغذائي. 

وقال المدير العام للمنظمة جوزيه 

غرازيانو دا �شيلفا: »الو�شع في اليمن 

و�شورية ي�شتدعي اإلى الأذهان الرتباط 

الوا�شح بين الأمن الغذائي وال�شالم. 

وفي جميع اأنحاء العالم بو�شعنا اأن 

ن�شهد اأزمة تلو اأخرى تعود كليًا اأو 

جزئيًا اإلى نق�ض الغذاء اأو الخالفات 

حول الموارد الطبيعية، ول �شيما 

الأرا�شي والمياه«.
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�سوكلين والترابة الوطنية  تهديان »البيئة والتنمية« اإلى المدار�س

بهدف ن�شر الثقافة البيئية بين الطالب وانخراط المدار�ض في الن�شاطات البيئية، اأخذت 

�شركة »�شوكلين« على عاتقها ا�شتمرار تقديم مجلة »البيئة والتنمية« هدية اإلى 500 

مدر�شة كانت ت�شل اإليها بمبادرات �شابقة من موؤ�ش�شات اأخرى. واأ�شافت اإليها 166 مدر�شة 

تتعامل معها في فرز النفايات، لي�شبح مجموع المدار�ض التي ت�شل اإليها المجلة عن طريق 

»�شوكلين« 666 مدر�شة.

وللهدف نف�شه، اأهدت �شركة »الترابة الوطنية« ا�شتراكات في »البيئة والتنمية« اإلى 193 

مدر�شة ر�شمية وخا�شة في ال�شمال وجبل لبنان.

وقد بلغ عدد المدار�ض التي تتلقى »البيئة والتنمية« في اإطار ا�شتراك �شنوي نحو 1000 

مدر�شة في جميع المناطق اللبنانية.

الإمارات

اأبطال الأر�س ل�سنة 2012

االأمم  برنامج  منح 

جائزة  للبيئة  المتحدة 

االأر�ض«  »اأبطال 

اإلى خم�ض  ل�سنة 2012 

بينهم  �سخ�سيات، 

�سلطان  الدكتور 

الرئي�ض  الجابر  اأحمد 

ل�سركة  التنفيذي 

للطاقة  اأبوظبي 

)م�سدر(  المتجددة 

والقيادة.  الروؤية  فئة  في 

في  »م�سدر«  وت�ستثمر 

مدينة  وبناء  المتجددة  الطاقة  وم�ساريع  اأبحاث 

رئي�ض  الجائزة  نال  كما  اال�ستدامة.  معايير  تلتزم 

القيادة  فئة  في  اإلبغدورجين  ت�ساخيا  منغوليا 

في  هولندا  من  ليوف  در  فان  و�ساندر  وال�سيا�سة، 

فئة العلوم واالبتكار، وبرتران بيكار من �سوي�سرا 

من  بارا�سينا  و�سام�سون  والعمل،  االإلهام  فئة  في 

كينيا في فئة  القيادة ال�سعبية.

لمبادراتهم  كان  اأفراد  تكريم  اإلى  الجائزة  وتهدف 

اأثر اإيجابي كبير في حماية البيئة. 

ُعمان

تخ�سيب ا�سطناعي للطهر العربي

في  قابو�ض  ال�سلطان  جامعة  في  باحثون  نجح 

ال�سائل  ال�ستخراج  عالمية  تجربة  باأول  م�سقط 

المنوي من الطهر العربي، المعروف اأي�سًا بالوعل 

التخ�سيب  عملية  في  ا�ستخدامه  بهدف  العربي، 

الحيوان  هذا  اأعداد  من  واالإكثار  اال�سطناعي. 

العربي  الطهر  اأنثى  اأن  الباحثون  واأفاد  المهدد. 

اإنجاب ما بين 10  التخ�سيب  ت�ستطيع بعد عملية 

و12 مولودًا بداًل من مولود واحد.

فيها  يعي�ض  التي  القليلة  الدول  من  ُعمان  وتعتبر 

الطهر العربي، واأعداده قليلة جدًا.

تعتـزم منظمـة حمايـة الطـيور البـرية 

BirdLife International اإعالن منطقة 
اأهوار العراق محمية دولية طبيعية. 

واأعرب ممثلون عن الحكومة الإيطالية 

ا�شتعداد بالدهم للبدء بم�شروع »اأهوار 

العراق: المتنزه الوطني العالمي«، بحيث 

ي�شم مركزاً كبيراً للبحوث الدولية المت�شلة 

بالتنوع البيولوجي. وذلك بالتن�شيق مع 

وزارة البيئة العراقية.

جاء هذا المقترح في �شياق موؤتمر دولي 

نظم على �شفاف »هور الجباي�ض« ورفع 

�شعار »عودة الطيور المهاجرة«، في احتفاء 

بعودة 435 نوعًا من الطيور اإلى اأهوار 

العراق من اأ�شل 600 نوع غادرتها. ويتمثل 

اأحد اأهم اأ�شباب عودة الطيور في اإحياء 

الأهوار بعد عملية تجفيف دامت عقدين.

وثمة محادثات ل�شم الأهوار اإلى مناطق 

التراث العالمي، باعتبار اأن هذه 

الم�شطحات المائية �شهدت ن�شوء اقدم 

الح�شارات، و�شكانها ينت�شبون اإلى ح�شارة 

م�شتمرة منذ اأكثر من 5000 �شنة.

واأ�شار �شامر عدنان، مدير التن�شيق 

الوطني مع المنظمات الدولية المعنية 

بالمحميات، اإلى وجود توافق على اإعالن 

الأهوار مناطق مفتوحة اأمام ال�شتثمار 

الأجنبي. وقال: »هذا يعني اأنه بدًل من 

اعتماد �شكانها على ال�شيد، �شتوؤمن لهم 

فر�ض اأخرى في المنتجعات والفنادق 

والنقل والخدمات وغيرها«. واأكد اأن لعادة 

غمر الأهوار تاأثيرات بيئية تطاول دول 

الخليج العربي، مثل تخفيف �شّدة الحرارة 

�شيفًا، وخف�ض ن�شبة التلوث في الهواء باأثر 

من نباتات الق�شب والبردي التي تعمل 

مثل فلتر طبيعي للهواء. وكذلك المياه 

العذبة التي تتدفق من الأهوار باتجاه 

�شّط العرب وتترك اآثاراً اإيجابية على مياه 

الخليج العربي.

وتزيد م�شاحة اأهوار العراق على 19 األف 

كيلومتر مربع. و�شنفتها الأمم المتحدة 

باأنها من اأهم مراكز التنوع البيولوجي 

عالميًا، كما تحتوي على ثروات نفطية 

كبيرة.

اأهوار العراق محمية طبيعية وموقع للتراث العالمي؟

�سلطان اجلابر
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يف 5 حزيران )يونيو(، يوم البيئة العاملي، حني اأطلقت 

يف جميع دول العامل تعهدات ل�شون الأر�ض ونظامها 

الإيكولوجي، نفذت يف جزر فارو الدمناركية مذبحة 

مريعة للحيتان.

مياه بحر �شاندور، قبالة �شاحل جزيرة �شاندوي يف 

�شمال اأوروبا، ا�شتحالت حمراء اللون بعدما ذبح �شكان 

اجلزيرة مئات احليتان املر�شدة، اإحياء ملمار�شة تراثية 

تعود اإىل اأكرث من األف �شنة وتدعى »غريندادراب«.

وجزر فارو هي اإقليم يف الدمنارك يتمتع بحكم ذاتي، 

لذا ل ي�شري عليها قانون البالد القا�شي بحظر �شيد 

احليتان. وبا�شم التقاليد يذبح اأهلها كل �شنة مئات 

احليتان والدلفني. وقد اأ�شدرت منظمة »بيتا« 

املدافعة عن حقوق احليوان بيانًا موجهًا اىل احلكومة 

الدمناركية، تطالبها بوقف املجزرة معتربة اأن »من غري 

املقبول اأن حتتفظ جزر فارو بقوانني م�شتقلة ت�شمح 

للمواطنني بذبح احليتان«.

يح�شر ال�شيادون احليتان يف خليج، ثم يقطعون 

اأعمدتها الفقرية ويرتكونها تنزف ببطء حتى املوت. 

وقالت »بيتا« يف بيانها: »احليتان والدلفني خملوقات 

ذكية للغاية، وت�شعر بالأمل واخلوف مثلنا. وقد اأجربت 

على مراقبة اأفراد عائالتها متوت وهي ت�شبح قريبًا يف 

مياه خ�شبتها الدماء، بانتظار اأن تذبح هي اأي�شًا«.

على رغم انتقادات جماعات الرفق باحليوان واللجنة 

الدولية ل�شيد احليتان، ا�شتمرت هذه املمار�شة يف 

جزر فارو. وي�شكل حلم احليتان جزءاً مهمًا من النظام 

الغذائي ل�شكان هذه اجلزر الذين يتحدرون من �شعب 

الفايكينغ ال�شكندينايف. وال�شيد اجلماعي للحيتان 

لي�ض بهدف التجارة، فبعد ذبحها ل يباع حلملها بل 

يوزع بالت�شاوي على �شكان اجلزر.

جمزرة حيتان 

يف يوم البيئة 

العاملي

قتل احليتان يف جزر فارو الدمناركية 

يف يوم البيئة العاملي،  5/ 6/ 2012 

)رويرتز(
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الميثان يت�سرب من تحت الجليد القطبي

حّدد العلماء اآلف المواقع في منطقة 

القطب ال�شمالي التي ينبعث منها غاز 

الميثان المختزن تحت الجليد منذ اآلف 

ال�شنين، وقد بداأ في النبعاث مع ذوبان 

الجليد بفعل الحتبا�ض الحراري. وتعتبر 

منطقة القطب ال�شمالي الأ�شرع من حيث 

الحتبا�ض الحراري على كوكب الأر�ض.

ويقول الباحثون اإن هذا الغاز القديم يمكن 

اأن يكون له تاأثير كبير على تغيرات المناخ.

وهو ثاني اأهم غازات الحتبا�ض الحراري 

بعد ثاني اأوك�شيد الكربون. وهناك العديد 

من م�شادر في جميع اأنحاء العالم، 

بع�شها ياأتي من الطبيعة والبع�ض الآخر 

يت�شبب فيه الإن�شان، مثل مطامر النفايات 

وحيوانات المزارع. واأ�شبح تحديد الكميات 

المنبعثة من غاز الميثان في منطقة القطب 

ال�شمالي من الأمور التي ت�شغل الباحثين، 

خ�شو�شًا مع اإر�شال العديد من الدول بعثات 

علمية لتحديد مواقع انبعاث الغاز. ومن 

الوا�شح اأن المنطقة تختزن كميات �شخمة 

من غاز الميثان في الجليد وتحت قاع البحار 

وفي م�شتودعات تحت الأر�ض.

الهدر الغذائي العالمي 1.3 بليون طن �سنويًا

نا�شدت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( الحكومات والمنظمات تبني م�شاريع للحد من الهدر الغذائي 

في العالم، بعدما بلغ حجمه 1.3 بليون طن بقيمة تتجاوز تريليون دولر في العام 2011.

وقال المحلل القت�شادي قا�شم الحموري اإن »الفجوة الكبيرة بين طبقة الأغنياء والفقراء في العالم 

اأدت اإلى اإهدار اأحجام �شخمة من الأغذية التي يمكن اأن تحل م�شاكل مت�شلة مبا�شرة بمعدلت 

الفقر والبطالة في العالم«. واأ�شار اإلى اأن هناك العديد من التجارب الناجحة التي يمكن من 

خاللها الحد من الهدر الغذائي، كاإيجاد هيئات ومنظمات تعنى باأخذ الفائ�ض الغذائي من الأغنياء 

واإي�شاله اإلى الفقراء، حيث اأثبتت هذه التجربة جدواها في العا�شمة الأردنية عمان التي تبنت 

م�شروع بنك للطعام.

باحثان اأمريكيان ي�ستخرجان عوالق نباتية 

�سخمة انت�سرت بكثافة حتت اجلليد يف 

منطقة القطب ال�سمايل، حيث بات اجلليد 

الذائب بفعل االحتبا�س احلراري رقيقًا جدًا اإىل 

درجة اأنه ي�سمح ل�سوء ال�سم�س بالو�سول

اإىل املياه حتته وحتفيز منو النباتات

حبوب منع الحمل 

لحمام النم�سا

مدينة  �سلطات  قررت  اأعوام  ع�سرة  من  اأكثر  قبل 

في  الحمل  منع  حبوب  و�سع  النم�سوية  لينت�ض 

االأطعمة التي تقدمها الى الحمام بهدف الت�سدي 

الطريقة  هذه  اأثبتت  وقد  اأعدادها.  تزايد  لم�سكلة 

عدد  تراجع  اإذ  المدينة،  �سوارع  واأراحت  فعاليتها 

األفًا عام 2001 الى ت�سعة اآالف  هذه الطيور من 20 

في 2012.

تنتج  التي  بالحمام،  الخا�سة  الحمل  منع  وحبوب 

مثل  اأخرى  حيوانات  في  توؤثر  ال  األمانيا،  في 

يتوقفوا  اأن  ال�سكان  من  البلدية  وطلبت  الكالب. 

عن تقديم الطعام الى هذه الطيور، اإذ يرى الخبراء 

اأن الحمام اإن اأم�سى فترة اأطول يبحث عن القوت، 

ف�سيكون لديه وقت اأقل للتكاثر.



البيئــة يف �شهــر

15چهللايوليو/�أغ�سط�س 2012

© GRAPHIC NEWS

GÒÑfÉc

áµÑ°ûdG á«ªfi

(2007) á«bô°ûdG ` á«Hƒæ÷G

õLÉ◊G á«ªfi

º«¶©dG ÊÉLôŸG

(1975 ΩÉY â°ù°SCÉJ)

:∫GQƒµdG ôëH á«ªfi

∑Éª°SC’G ´ƒæàH ô¡à°ûJ

∑Éª°SCGh IÒÑµdG á°SÎØŸG

ÜÉ©°ûdG ™«ªL .¢Tô≤dG

∫GQƒµdG ôëH ‘ á«fÉLôŸG 

ájÉª◊G ÚfGƒ≤d ™°†îJ

:á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG áµÑ°ûdG á«ªfi

OóY ÈcCGh äƒ◊G ¢Tô≤∏d øWƒe

⁄É©dG ‘  AÉHó◊G ¿Éà«◊G øe

:á«Hô¨dG á«Hƒæ÷G áµÑ°ûdG á«ªfi

áfÉ°†◊Gh ájò¨à∏d áeÉg ≥WÉæe

âjGQ ¿Éà«M øe ÒÑc Oó©d ôKÉµàdGh

.ôëÑdG Oƒ°SCGh AÉbQõdG ¿Éà«◊Gh á«Hƒæ÷G

OGh ƒgh ,¿ƒ«fÉc çÒH áµÑ°ûdG πª°ûJ

øeáMÉ°ùe ÈcCG ôëÑdG â–

¿ƒ«fÉc ófGôZ …OGh

¿ƒ«fÉc çÒH

á«bô°ûdG áµÑ°ûdG á«ªfi

ôªædG ¢Tô≤∏d øWƒe :ádóà©ŸG

¢VGô≤f’ÉH Oó¡ŸG …OÉeôdG 

ó≤dG ∑Éª°SCGh ¢†«HC’G ¢Tô≤dGh 

AGOƒ°ùdG
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ájôëÑdG Qƒ«£dGh ájôëÑdG ∞MÓ°ùdG

ôëÑdG QÉ≤HCG øe ÒÑc OóYh IôLÉ¡ŸG     

á«dÉM äÉ«ªfi
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º∏c 600

⁄É©dG ‘ ájôëH á≤jóM ÈcCG Å°ûæJ É«dGÎ°ShCG
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≈∏Y RÉ¨dGh §ØædG øY Ö«≤æàdG ≈∏Y Oƒ«b ™°Vƒà°Sh .á«dGÎ°ShC’G á«ª«∏bE’G √É«ŸG áMÉ°ùe

É¡«a á«°SÉ°ùM ÌcC’G ≥WÉæŸG ‘ …QÉéàdG ó«©°üdG

ÜCG  :IQƒ°üdG Australian government  :Qó°üŸG

منح من »اأوفيد« بـ66 مليون دولر

للتنمية  االأوبك  ل�سندوق  العام  المدير  اأعلن 

اعتماد  الحرب�ض  �سليمان  )اأوفيد(  الدولية 

قيمتها  تبلغ  ومنحًا  قرو�سًا  المحافظين  مجل�ض 

االجتماعية  التنمية  لدعم  دوالر،  مليون   66

بلدًا   34 من  اأكثر  في  الم�ستدامة  واالقت�سادية 

قطاعات  م�ساريع  لدعم  خ�س�ست  وقد  ناميًا. 

والنقل  والطاقة  والتعليم  الزراعة  �سملت  مهمة 

واالإمداد بالمياه.

يقدم  م�سروع  الم�ستفيدة  الم�ساريع  ومن 

في  حكومية  غير  منظمة   11 اإلى  الم�ساعدات 

ال�سفة  في  ال�سباب  توظيف  وبرنامج  فل�سطين، 

برنامج  اإلى  منحة  و�ستقدم  غزة.  وقطاع  الغربية 

لالأبحاث  الدولي  بالمركز  الخا�ض  الغذائي  االأمن 

ي�ستفيد  و�سوف  الجافة.  المناطق  في  الزراعية 

نحو 800 األف �سخ�ض من ثالث منح �ست�ساهم في 

العاملة  االإ�ساءة  م�سابيح  لتوفير  م�ساريع  تمويل 

لالأ�سر  االآمن  الطبخ  ومواقد  ال�سم�سية  بالطاقة 

وتنزانيا  ومالوي  وكينيا  وهندورا�ض  اإثيوبيا  في 

االإجراءات  اتخاذ  عن  ف�ساًل  وزامبيا،  واأوغندا 

في  الطاقة  الى  الو�سول  �سبل  لتعزيز  العملية 

في  االجتماعية  الخدمات  الى  المفتقرة  القرى 

اإلى ذلك تعزيز »القرية العالمية  ماالوي. ي�ساف 

في  المائية  الطاقة  توؤمن  التي  الطاقة«  ل�سراكة 

مجتمعات محلية ريفية في رواندا.

كوريا الجنوبية

»�سورت« لموظفي بلدية �سيول

ال�سروال  ارتداء  الى  موظفيها  �سيول  بلدية  دعت 

ال�سيف،  ف�سل  في  العمل  �ساعات  خالل  الق�سير 

التي  المكيفات  ا�ستخدام  في  التقنين  بغية 

بلدية  رئي�ض  ورّوج  الكهرباء.  من  الكثير  ت�ستهلك 

�سون  ـ  وون  بارك  الجنوبية  الكورية  العا�سمة 

ولل�سنة  اأزياء.  عر�ض  خالل  ال�سيفي  للبا�ض 

الرابعة تحاول ال�سلطات اإقناع الموظفين بالتخلي 

لديهم  يكون  ال  عندما  العنق  وربطة  ال�سترة  عن 

االأولى  المرة  لكنها  اإدارتهم.  خارج  عمل  مواعيد 

التي تطلب منهم ارتداء »�سورت«.

في  كما  ال�ستاء  في  الجنوبية  كوريا  وتعاني 

ب�سبب  الكهربائي  التيار  في  كبيرًا  نق�سًا  ال�سيف 

ودعم  القطاع  هذا  في  الكافية  غير  اال�ستثمارات 

ي�ستهلكون  النا�ض  جعل  ما  لالأ�سعار،  الدولة 

الكهرباء بال ح�ساب.

عث الفاروا على يرقة يف قفري نحل

فيرو�س يقتل النحل

يواجه النحل في العالم كارثة، اإذ اكت�شف 

باحثون اأميركيون وبريطانيون اأن فيرو�شًا 

معديًا ي�شاهم في الق�شاء على ماليين 

منه، وينتقل بوا�شطة عثة تعرف با�شم 

»فاروا« تتغذى على دم النحل البالغ اأو في 

المرحلة اليرقانية، وهي تثقب جلد النحل 

وت�شّوه اأجنحته.

وقد تكون قدرة هذه العثة على تغيير 

البيئة الفيرو�شية في �شكل دائم لدى 

النحل اأحد العوامل التي تقف وراء ظاهرة  

ت�شجل منذ العام 2005 وتوؤدي اإلى نفوق 

ماليين النحل البالغ في القفران فجاأة.

ويوؤدي النحل دوراً اأ�شا�شيًا في تلقيح محا�شيل من الفاكهة والخ�شار، تقدر قيمتها في 

الوليات المتحدة بنحو 20 بليون دولر �شنويًا.
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النمو االقت�صادي 

الذي �صهده لبنان 

يف ال�صنوات االأخرية 

يعود ب�صكل رئي�صي 

اإىل ازدهار قطاع 

البناء. لكن هذا 

القطاع يفتقر اإىل 

التخطيط ال�صليم 

والرقابة ال�صارمة، 

ما ينعك�س �صلبًا 

على املوارد الطبيعية 

والبنى التحتية 

ونوعية احلياة. 

وتكاد العا�صمة 

بريوت تختنق يف 

زحمة االأبنية ال�صاهقة 

والطرقات ال�صيقة

التي تعج بال�صيارات

ع�صوائية وحتديات للتنظيم املدين والبيئي

فو�ضى البناء
يف لبنان

فالرتود فرومهرز  ـ  ح�سيب

ركود  نحو  البلدان  من  عدد  انزلق  حني  يف 

منوًا  لبنان  �شهد   ،2008 العام  يف  حاد  اقت�شادي 

اقت�شاديًا مذهاًل. فخالل ال�شنوات القليلة املا�شية، مل يعرف 

ذلك  �شمل  بل  هائلة،  بناء  طفرة  وحده  املتطور  بريوت  و�شط 

اأي�شًا مناطق اأخرى من البالد. ويف العام 2009، حطم القطاع 

اخليالية  واملعدالت  القيا�شية.  االأرقام  كل  اأي�شًا  ال�شياحي 

يف   30 جتاوزت  التي  العقاري،  القطاع  يف  ال�شنوي  للنمو 

دول  من  متزايد  ب�شكل  االأموال  روؤو�س  جتتذب  اأخذت  املئة، 

اخلليج ومن املغرتبني اللبنانيني االأثرياء. وبلغ الطلب على 

للبناء  ال�شاحلة  االأرا�شي  جعلت  م�شتويات  الفخمة  العقارات 

ال�شتحداث  خيايل  م�شروع  االجتاه  هذا  وعزز  املنال.  �شعبة 

من  رف�س  بحملة  قوبل  اأرزة،  �شكل  على  ا�شطناعية  جزيرة 

النا�شطني البيئيني واملخت�شني قبل اأن ت�شقط الفكرة ب�شبب 

اإفال�س ال�شركة املرّوجة.

بريوت  ملنطقة  توجيهيًا  خمططًا  هناك  اأن  رغم  على 

الهائلة  باالأعداد  تختنق  تكاد  بريوت  �شواحي  فاإن  الكربى، 

بعقلية  عّد 
ُ
اأ الذي  التوجيهي  فاملخطط  البناء.  لور�س 

تتوفر  التي  املعطيات  يلحظ  مل  الع�شرين  القرن  خم�شينات 

وللدراجات  للم�شاة  ممرات  وال  للعي�س،  �شاحلة  لبيئة 

وال  الهواء  لنقاوة  وال  العامة  للف�شحات  معايري  وال  الهوائية، 

للحد من ال�شجيج.  ت�شاد املباين ح�شب رغبة الباين. فالقيود 

الوحيدة هي يف ما يخ�س االرتفاع وعامل اال�شتثمار، ناهيك 

مدينة  تبقى،  وما  حت�شى.  وال  ُتنح  التي  اال�شتثناءات  عن 

جراء  من  اأي�شًا  بل  احلرب،  اآثار  من  م�شّوهة  فقط  لي�شت 

ال�شري،  بزحمة  اليومية  حياتها  تنوء  مدينة  الع�شوائية. 

بديهيات  على  للح�شول  واملعاناة  وال�شجيج،  والتلوث، 

بريوت،  تخ�شر  ذلك،  واإىل  والكهرباء.  كاملاء  اخلدمات 

وب�شرعة، اآخر مالذات الهدوء االأخ�شر.

ال�شنوات  خالل  بريوت  يف  البناء  قوانني  تعديل  مت  وقد 

قائمة  �شيا�شية  بتغطية  يحظون  جتار  من  ب�شغط  االأخرية، 

واحلدود  اال�شتثمار  معدالت  فرفعت  امل�شالح،  تبادل  على 

اأبراج  اإن�شاء  مت  لهذا،  نتيجة  لالرتفاع.  امل�شموحة  الق�شوى 

اأن  دون  من  �شيقة،  �شوارع  يف  جتارية  وجممعات  �شاهقة 

مما  املوا�شالت،  و�شبكات  التحتية  للبنى  تطوير  هذا  يواكب 

ت�شبب باكتظاظ غري م�شبوق على الطرقات ومب�شاكل بيئية 

اأبرزها تلوث الهواء وانحبا�شه.

الناجم  الهواء  تلوث  لر�شد  حديثة  درا�شة  اأظهرت  وقد 

اأوتو�شرتاد  على  والركاب  ال�شائقني  اأن  املروري  االزدحام  عن 

امل�شموح  احلد  ل�شعفي  عر�شة  هم  مثاًل،  جونية،  ـ  بريوت 

اأجريت  التي  الدرا�شة،  وركزت  الهوائية.  امللوثات  من  به 

ي
ما

ي 
ت

و
اأ

مو�ضــوع الغــالف

فورة اإعمار

يف و�صط بريوت



17چهللايوليو/�أغ�سط�س 2012

ب
شا

�
ك

س 
�

ي
ر

غ

مو�ضــوع الغــالف



متوز/�آب 2012 چهللا 18

اأيار  يف  نتائجها  واأعلنت  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 

)مايو( 2012، على تركيزات اجل�شيمات الدقيقة يف الهواء. 

من  ان  عليها،  اأ�شرفت  التي  �شليبا،  جناة  الدكتورة  وقالت 

لنحو  يتعر�س  املروري  االزدحام  يف  يوميًا  �شاعة  مي�شي 

من  املكعب  املرت  يف  الدقيقة  اجل�شيمات  من  ميكروغرام   22

ال�شحة  منظمة  به  ت�شمح  الذي  املعدل  �شعفا  وهذا  الهواء، 

العاملية، ويزيد احتمال وفاة من يتن�شقها بن�شبة 20 يف املئة.

اأوك�شيدات  ن�شب  اأن  بينت  �شابقة  درا�شات  وكانت 

النيرتوجني والهيدروكربونات يف اجلو هي اأكرث من �شعفي 

احلد االأق�شى امل�شموح به يف كثري من املناطق. وهذا يعني اأن 

تركيزات االأوزون االأر�شي عالية جدًا، ما يزيد حاالت االإ�شابة 

باالأمرا�س التنف�شية والقلبية ـ الوعائية واآالم ال�شدر والتهاب 

احلنجرة والعينني.

حق البناء للجميع بال تنظيم ُمدين

موقع  عن  النظر  ب�شرف  لبنان،  يف  اأر�س  مالك  لكل  يحق 

اأر�شه، اأن يبني ب�شورة قانونية منازل يف حدود اأربع طبقات 

اال�شتثناءات  االأر�س.  م�شاحة  من  املئة  يف   20 ـ   10 على 

على  الواقعة  واالأرا�شي  الطبيعية  املحميات  هي  الوحيدة 

�شاطئ البحر املتو�شط. ال �شرورة ملخططات مواقع ملزمة وال 

ويتوقع  البناء.  رخ�شة  على  للموافقة  عامة  ا�شتماع  جل�شات 

من الدولة تاأمني اخلدمات العامة كالكهرباء واملاء وال�شرف 

ال�شحي والطرقات، حتى يف املناطق النائية. 

ت�شملها  لبنان  اأرا�شي  جميع  من  فقط  املئة  يف   10 نحو 

العام  القانون  ت�شتبدل  ملزمة  حملية  توجيهية  خمططات 

غري  االأنظمة  هذه  ُخم�س  نحو  زال  وما  خا�شة.  بناء  باأنظمة 

حملية  توجيهية  خمططات  وجود  رغم  وعلى  قانونيًا.  ملزم 

يف املناطق ال�شكنية الرئي�شية، فاإنها ال ت�شمل اإال نحو 40 يف 

دوائر  بني  املفاو�شات  وت�شتغرق  املاأهولة.  املناطق  من  املئة 

التخطيط والوزارات وال�شلطات املحلية وقتًا طوياًل جدًا، الأن 

كثريًا من املال يدخل يف املداوالت.

نظم  غالبية  انهارت  االأهلية،  احلرب  �شنوات  خالل 

مديرية  تكافح  احلا�شر،  الوقت  يف  وحتى  البيانات.  جمع 

موثوقة  بيانات  قاعدة  ال�شتحداث  �شاقًا  كفاحًا  االح�شاءات 

املديرية  فان   ،1932 عام  اأجري  اإح�شاء  اآخر  اأن  ومبا  للبالد. 

اأ�شا�س  على  مبنية  تقديرات  مبوجب  اإال  العمل  ت�شتطيع  ال 

املباين امل�شجلة واأعداد املنازل و�شجالت الناخبني. لكن هذه 

الذين  االأ�شخا�س  الأن  الفعلي،  ال�شكاين  التعداد  تعك�س  ال 

انتقلوا اأو هاجروا ما زالوا م�شجلني. وال يلوح يف االأفق اإجراء 

اله�س  الطائفي  التوازن  يهدد  قد  هذا  الأن  جديد،  اإح�شاء 

والو�شع ال�شيا�شي الراهن.

نحو ثلث لبنان غري مدرج حتى االآن يف �شجل لالأرا�شي. 

�شهل  يف  الزراعية  واملناطق  ال�شاحلية  واملنطقة  بريوت  فقط 

البقاع و�شريط �شيق على طريق دم�شق مدرجة يف �شجالت 

لالأرا�شي. وكثري من املناطق املتاأثرة بالطفرة احلالية للبناء، 

اجلنوب  يف  و�شيدا  بريوت  بني  واملنطقة  لبنان  جبل  مثل 

و�شمااًل حتى البرتون، لي�س لها �شجل لالأرا�شي.

الجئون  هم  لبنان  �شكان  من  املئة  يف   10 ونحو 
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فل�شطينيون يعي�شون يف خميمات على اأطراف مدن بريوت 

و�شيدا و�شور وطرابل�س. قانونًا، هذه االأماكن هي »مالذات 

الغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  م�شوؤوليتها  تتحمل  اإن�شانية« 

ت�شهد  وهي  )االأونروا(.  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 

اأو  خدمات  اأو  تخطيط  اأي  خارج  وتبقى  كبريًا،  �شكانيًا  منوًا 

هيكليات اإدارية.

�صعف اأجهزة الدولة

الديناميكي  اخلا�س  القطاع  �شيطر  الفرن�شي،  االنتداب  بعد 

واملناطقي.  امُلُدين  التخطيط  يف  االدارية  الهيكليات  على 

وعلى رغم اأن الدولة اللبنانية حافظت دائمًا على احلد االأدنى 

البريوقراطية  االجراءات  فان  والقوانني،  التدخالت  من 

كبري  متجر  ببناء  اإذن  على  فاحل�شول  النطاق.  وا�شعة  هي 

منها  اأيًا  اأن  غري  بريوقراطيًا،  اإجراء   20 نحو  اإىل  يحتاج  مثاًل 

احل�شرية.  التنمية  مبفهوم  يهتم  اأو  البيئي  لالأثر  يتطرق  ال 

لتطوير  جهود  اأي  ُتبذل  وال  ال�شكان،  م�شالح  اإىل  ُينظر  وال 

تتما�شى  كي  االأ�شا�شية  التحتية  البنية  لتح�شني  اأو  امل�شروع 

كبريًا  تراكمًا  هناك  اأن  ذلك  على  زد  االحتياجات.  ازدياد  مع 

املفرو�س  التجميد  ب�شبب  منجزة  غري  بريوقراطية  الأعمال 

على التوظيف منذ 1995.

طلب  كل  يقدم  توجيهي،  خمطط  وجود  عدم  اأو  بوجود 

نادرًا  املحلية  ال�شلطات  لكن  املحلية.  االإدارة  رئي�س  اىل  بناء 

امُلُدين  التخطيط  ملعاجلة  الالزمة  االأموال  اأو  اخلربة  تلك  ما 

�شيا�شية  اإرادة  هناك  تكون  ال  االأحيان  اأكرث  ويف  امل�شتدام. 

البناء  طلبات  مع  التعامل  طريقة  فان  لهذا  بذلك.  للقيام 

ذوي  مواطنني  اأو  البلدية  رئي�س  ال�شتن�شاب  غالبًا  تخ�شع 

يف   1998 عام  اإال  ل  تتفعَّ مل  املحلية  ال�شلطات  وغالبية  نفوذ. 

اأول انتخابات بلدية بعد احلرب االأهلية.

ك�شلطة   1977 عام  واالإعمار  االمناء  جمل�س  اأن�شئ  وقد 

مبا�شرة.  الوزراء  جمل�س  اىل  مرجعيتها  تعود  م�شتقلة 

وبوجود خطته الوطنية ال�شاملة لتنظيم االأرا�شي اللبنانية، 

الإعداد  التوجيهية  واخلطوط  االأ�ش�س  نظريًا  املجل�س  و�شع 

خمططات توجيهية مناطقية. لكنه يف تقريره النهائي يعالج 

معايري وم�شاكل متنوعة تتعلق بالتخطيط املناطقي، ويبدو 

اأنها ال ُتتابع يف التخطيط. وُتقت�شر الق�شايا البيئية وحماية 

االهتمام  قلة  وب�شبب  حمددة.  �شغرية  حمميات  على  املوارد 

�شنوات  اأربع  الربملان  ا�شتغرق  ال�شاملة،  الوطنية  باخلطط 

)2005 ـ 2009( لكي ي�شادق على التقرير واخلطة. ولكن فيما 

ت�شكل اخلطة الوطنية ال�شاملة خطوة يف االجتاه ال�شحيح، 

على  �شئيل  اأثر  ذات  عامة  تو�شيات  من  نوعًا  تعترب  فانها 

اخلطط املحلية. 

اأن �شناع ال�شيا�شة يركزون  ولتكبري هوام�س الربح، يبدو 

املخطط  عن  النظر  ب�شرف  البناء  �شناعة  تعزيز  على 

تاأثري  بكيفية  يذكر  اهتمام  اأي  يبذل  وال  املوجود.  التوجيهي 

واملخاوف  واملجتمع  واجلوار  ال�شوارع  مع  جديد  بناء  وتفاعل 

وال  ال�شغوط.   هذه  تراكم  مع  التعامل  وكيفية  البيئية 

تناق�س حاجات التو�شع احلقيقي مطلقًا يف اأي قرار اإداري اأو 

تخطيطي، على رغم وجود عقارات غري مبنية واأرا�س جرداء 

ال حت�شى.

وبا�شتثناء حمميات طبيعية قليلة يف اجلبال، يتم جتاهل 

للمناظر  ال�شامل  واملظهر  لال�شتجمام  املتاحة  االإمكانات 

املناطق  يف  خ�شو�شًا  عوي�شة،  م�شكلة  وهذه  الطبيعية. 

املكتظة حيث تندر االأماكن العامة.

هدر املوارد

ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  تو�شيات  من  كثريًا  اأن  حاليًا  الواقع 

االإمناء  جمل�س  وبينما  الفعلية.  البناء  بطفرة  جتاوزها  مت 

والتنظيمي،  ال�شامل  املخطط  تفا�شيل  يعّد  زال  ما  واالإعمار 

منتجعات  تقام  ف�شوف  ال�شاحلية،  للمناطق  خ�شو�شًا 

الكربى  بريوت  وتتمدد  جديدة،  �شناعية  ومن�شاآت  وم�شاكن 

من دون �شوابط اىل حممية طبيعية م�شممة مل�شتجمع نهر 

بريوت.

من  املئة  يف   80 بنحو  بريوت  جعيتا  مغارة  نبع  يزود 

املن�شبط،  وغري  املتزايد  الرت�شب  وُيظهر  املائية.  اإمداداتها 

اإ�شارات  ال�شرف،  مياه  من  ال�شليم  التخل�س  عدم  ب�شبب 

على وجود تلوث بكتريي وهيدروكربوين. وبداًل من حماية 

ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  اعتربته  جعيتا،  اأمطار  م�شتجمع 

»مهددًا« فقط، ومل تقدم اأي تو�شيات للمعاجلة. والواقع اأن 

هذه املنطقة هي من النقاط ال�شاخنة يف طفرة البناء احلالية.
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قدمية  قوانني  حتديث  عدم  هي  اإ�شافية،  م�شكلة  وهناك 

يعود تاريخها اأحيانًا اىل ع�شرينات القرن املا�شي. على �شبيل 

املثال، ما زالت عقوبة خمالفة ت�شغيل مقلع حجارة 100 لرية 

لبنانية، ما يعادل اأقل من 0.08 دوالر.

�شعوبات  يواجه  لبنان  كان  احلالية،  الطفرة  قبل  حتى 

ل�شناعة  الالزمني  والرمل  احل�شى  من  احتياجاته  تلبية  يف 

الرمل،  ال�شتخراج  وتدمر  حُتفر  ال�شواطئ  زالت  وما  البناء. 

من  احلجار  وت�شتخرج  االأنهار،  جماري  من  احل�شى  وينزع 

ومن  امل�شاريع.  لبناء  الالزمة  املواد  لتاأمني  ع�شوائية،  مقالع 

اللبناين  ال�شاحلي  اخلط  من  فقط  املئة  يف   21 اأن  ذلك  نتائج 

عمليات  من  للحد  احلكومة  جهود  ف�شلت  وقد  �شليمًا.  بقي 

اال�شتخراج حتى االآن. فقط يف العام 2005 جنح ال�شغط الذي 

اإغالق  يف  ق�شائية  ودعوى  حكومية  غري  منظمة   18 مار�شته 

مقلعني غري قانونيني يف اجلية ونهر الكلب.

وما زالت م�شاألة النفايات ومياه ال�شرف ال�شحي من دون 

حل. وبح�شب املناطق، فاإن ما بني 35 و74 يف املئة من املنازل 

هي  ال�شبكات  غالبية  لكن  جمارير،  ب�شبكة  مو�شولة  اللبنانية 

على  زد  املطلوب.  احلجم  من  كثريًا  اأ�شغر  اأو  �شيئة  حالة  يف 

ويتم  معاجلة،  دون  من  تبقى  تقريبًا  املبتذلة  املياه  كل  اأن  ذلك 

التخل�س منها يف جماري املياه الطبيعية اأو يف البحر. واالأ�شواأ 

املياه  اإىل  املبتذلة  للمياه  املن�شبط  غري  الت�شرب  هو  ذلك  من 

ب�شبب  اأو  جمارير  �شبكة  وجود  لعدم  ذلك  كان  �شواء  اجلوفية، 

الت�شربات. ويفاقم التمدد املدين غري املن�شبط هذه امل�شكلة.

ملياه  العامة  التحتية  البنية  على  ر�شم  فر�س  رغم  وعلى 

اأي  توجد  ال  بناء،  رخ�شة  كل  عن  ُيدفع  ال�شحي  ال�شرف 

كانت  وكما  االأموال.  هذه  ا�شتعمال  كيفية  حول  م�شاءلة 

احلال خالل احلرب االأهلية، يتدبر املواطنون على ح�شابهم 

تركيب  اأو  ال�شهاريج،  بوا�شطة  املياه  على  احل�شول  اأمر 

مولدات كهرباء خا�شة بهم، اأو ا�شتجرار الكهرباء من مولدات 

ميلكها اأ�شخا�س يف اجلوار. وتبقى مياه ال�شرف ال�شحي من 

دون معاجلة، ويتم التخل�س من النفايات من دون �شوابط.

خ�صخ�صة االأماكن العامة

على رغم اأن اخلط ال�شاحلي برمته يعترب يف القانون اللبناين 

هي  خ�شخ�شته  فاإن  بها،  الت�شرف  ميكن  ال  عامة  ممتلكات 

منطقة  يف  واحد  عام  م�شبح  اإال  يبَق  ومل  امل�شاكل،  اأكرب  من 

بريوت الكربى كلها. وعندما اكت�شفت جمعية »غرينالين« 

ت�شاعد  ل�شركتني،  بيع  اأي�شًا  امل�شبح  هذا  اأن   1998 العام  يف 

ال�شغط ال�شعبي وجنح يف اإلغاء خطط البناء اأو تاأجيلها.

ال�شكنية  للمناطق  امل�شتدامة  التنمية  مفاهيم  غياب  يف 

املنا�شبة،  املك�شوفة  امل�شاحات  اأو  التحتية  بالبنى  املجهزة 

وب�شبب جهل �شناع القرار ملتطلبات النا�س، تنح�شر االأماكن 

وعلى  وال�شوارع.  املباين  بني  بفراغات  العامة  و�شبه  العامة 

االأماكن  من  للفرد  مربع  مرت  بـ0.8  القبول  بريوت  �شكان 

تزيد  م�شاحة  االأوروبية  املدن  تخ�ش�س  حني  يف  املك�شوفة، 

على ذلك 10 اأ�شعاف اىل 20 �شعفًا.

وتن�شط منظمات غري حكومية وجامعات جلعل التنظيم 

القطاعات.  بني  م�شرتكة  مهمة  والبيئي  واملناطقي  امُلُدين 

للفنون  اللبنانية  االأكادميية  من  مبادرات  فاإن  ولالأ�شف، 

�شبيل  على  بريوت،  يف  االأمريكية  واجلامعة  )األبا(  اجلميلة 

املثال، الإعادة اإعمار �شاحية حارة حريك التي دمرها الق�شف 

املباحثات  الخت�شار  نظرًا  تال�شت   ،2006 عام  االإ�شرائيلي 

واقت�شارها على دائرة �شغرية من اخلرباء. لذلك تت اإعادة 

مت  التي  العمل  ور�س  نتائج  من  اال�شتفادة  دون  من  البناء 

اإجراوؤها.

غري  لبنان  يف  واملناطقي  امُلُدين  التخطيط  اأدوات  اأن  يبدو 

لذلك  ونتيجة  البناء.  بطفرة  املتعلقة  امل�شاكل  ملعاجلة  كافية 

التنمية  وتركز  البالد.  يف  امل�شتدامة  التنمية  تعيق  فهي 

وحيثما  االأجل.  ق�شرية  اقت�شادية  مكت�شبات  على  املدينية 

توجد خمططات توجيهية حملية، يتم جتاهلها اأو، كما �شاأن 

اخلطة الوطنية ال�شاملة، يتم ا�شتبعادها.

واالجتماعية  البيئية  بالعوامل  اأحد  يبايل  وقلما 

اإطار  بني  كبري  توازن  عدم  فهناك  امل�شتدامة.  واالقت�شادية 

بنيوي معني وطفرة البناء غري املكبوحة.

الربح  اىل  اأعمى  ل�شعي  نتيجة  جمرد  الو�شع  هذا  ولي�س 

ال  دولة  يف  فقط  ممكن  فهو  االقت�شادية.  النخبة  قبل  من 

تطوير  على  عازمة  وغري  ال�شلطة  على  تامة  �شيطرة  تلك 

نظام قانوين وو�شعه مو�شع التنفيذ واتباع خطوط توجيهية 

وال�شلطات  الوزارات  يف  كثريون  قرار  �شناع  دام  وما  �شفافة. 

والعقارات،  املباين  تثمني  من  ح�شة  على  يح�شلون  املحلية 

وما دام امللوثون ال يحا�شبون على االأ�شرار التي ت�شببها طفرة 

البناء غري املن�شبطة لل�شكان والبيئة، فان الو�شع �شيتفاقم.

امل�شتدام  واملناطقي  امُلُدين  التخطيط  يكون  اأن  يجب 

الوطنية  للخطة  التوجيهية  اخلطوط  تكون  واأن  �شاماًل، 

ال�شاملة اإلزامية لكل تخطيط حملي. ومن اأجل حتقيق ذلك، 

وو�شعها  القطاع  بهذا  خا�شة  عدلية  اإدارة  تطوير  من  بد  ال 

■ مو�شع التنفيذ. 

ح�شيب  ـ  ــرز  ــه ــروم ف ــرود  ــت ــال ف

ــا  ــي ــراف ــغ ــج ــال مــتــخــ�ــشــ�ــشــة ب

في  اأقامت  المناطقي،  والتخطيط 

بيروت من 2008 الى 2010. وهذا 

اأجرتها  لدرا�شة  موجز  المقال 

بول  هاينريك  موؤ�ش�شة  من  بدعم 

في بيروت.
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»عمران« يف �صواحي بريوت

اأبنية معر�صة

لالنهيار ب�صبب

املقالع الع�صوائية

مو�ضــوع الغــالف
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»البيئة والتنمية« )ريو دي جانريو(

الذين  الوحيدين  املدين  املجتمع  نا�شطو  يكن  مل 

ان�شمت  بل  الأر�ض«،  »قمة  ح�شيلة  عار�شوا 

اعتربت  فقد  الأوروبية.  خ�شو�شًا  كثرية،  حكومات  اليهم 

الن�ض  اأن  للمناخ،  الأوروبي  الحتاد  مفو�شة  هدغارد،  كوين 

حني  يف  لحقًا«،  والتنظيف  الآن،  لـ»النمو  ترخي�ض 

عبارة  عليها  كتبت  �شخمة  راية  »غرينبي�ض«  منظمة  رفعت 

»امل�شتقبل الذي ل نريده«.

م�شغولة  املتحدة  فالوليات  متوقعة.  كانت  النتيجة  هذه 

ال�شني  اأما  املالية،  باأزماتها  واأوروبا  الرئا�شية،  بانتخاباتها 

وماليزيا  الهند  مثل  النا�شئة  القت�شادات  دول  وجمموعة 

اأية  لتجنب  كرهينة  النامية  الدول  معها  فتاأخذ  والربازيل، 

الفقرية،  الدول  م�شالح  على  احلفاظ  بحجة  ملزمة،  قرارات 

قيودًا  ت�شع  قد  جدية  التزامات  اأية  جتنب  تريد  هي  بينما 

قطار  يفوتها  اأن  من  خوفًا  املت�شاعد،  القت�شادي  منوها  على 

الغنية  ال�شناعية  الدول  اأعطى  هذا  املتوح�شة«.  »التنمية 

اأحد  يكن  مل  جدية  مب�شاهمات  اللتزام  من  للتخل�ض  حجة 

م�شتعدًا لها.

»ريو  اأو  امل�شتدامة،  التنمية  حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

يف  الربازيلية  جانريو  دي  ريو  مدينة  يف  عقد  الذي   ،»20+

حزيران )يونيو( الفائت، كان باهتًا مقارنة مبوؤمتر ريو حول 

قمة الت�سويات الهزيلة يف ريو

امل�ستقبل الذي ال نريده
قرارات  عن  ومتخ�ض   1992 عام  عقد  الذي  والتنمية،  البيئة 

تنموية  اأهدافًا  و�شعت  التي   »21 »اأجندة  اأبرزها  تاريخية، 

للألفية الثالثة، وجمموعة من التفاقات البيئية الدولية، من 

التنوع البيولوجي اىل تغري املناخ والت�شحر.

ح�شر هذه املرة الرئي�ض الفرن�شي ورئي�شا الوزراء الرو�شي 

وال�شيني، وغاب عدد من قادة الدول الكربى الآخرين، بينما 

الدول  من  حكومة  ورئي�ض  دولة  رئي�ض  بني  ثمانون  ح�شر 

مثل  التاريخيني،  الديكتاتوريني  بع�ض  وجد  حيث  النامية، 

خطبهم  لتكرار  فر�شة  موغابي،  روبرت  زميبابوي  رئي�ض 

ال�شعبوية املقت�شرة على �شتم المربيالية وال�شتعمار. وغاب 

الزعماء العرب لن�شغالهم بالثورات والنتفا�شات.

العربية طابع العموميات، مع طرح  وطغى على اخلطب 

للمجتمع  ولي�ض  املحلي  لل�شتهلك  املوجهة  املبادرات  بع�ض 

مفاو�شات  تواكبها  اأن  يجب  جدية  مبادرة  فاأية  الدويل. 

العربية  الوفود  متيزت  اإذ  يح�شل،  مل  ما  وهذا  لقرارها، 

الذي  الوحيد  ال�شعودي  الوفد  وكان  بروتوكولية،  برتكيبة 

�شم مفاو�شني نا�شطني. 

زواج م�سلحة

»ي�شجع«  فكلمة  احلكاية.  تروي  البيان  يف  الواردة  الأفعال 

وبينما  فقط.  مرات  خم�ض  »نلتزم«  وعبارة  مرة،   50 ذكرت 

ثلث  »يجب«  فعل  ورد  مرة،   99 »يدعم«  الفعل  ا�شُتعمل 

الُتقطت ال�سورة 

التذكارية التقليدية 

حلفنة من قادة 

العامل، الذين جاوؤوا 

اإىل ريو كي ميهروا 

ن�سًا غام�سًا بعنوان 

»امل�ستقبل الذي نريده«

U
N



23چهللايوليو/�أغ�سط�س 2012

الرئي�سة الربازيلية ديلما 

رو�سيف والأمني العام للأمم 

املتحدة بان كي مون 

يدخلن القاعة

لإفتتاح املوؤمتر

�ل�سفحة �ملقابلة:

وزير خارجية الربازيل 

اأنطونيو دي اأغيار باتريوتا 

يراجع ن�ص البيان اخلتامي 

مع اأمني عام موؤمتر ريو +20 

�سا زوكانغ )�إىل �ليمني(

»التنمية  عبارة  ا�شتبدال  اخلبث  مظاهر  ومن  فقط.  مرات 

امل�شتدامة« بعبارة »النمو امل�شتدام« 16 مرة يف الن�ض، ويف 

هذا حتوير كامل ملفهوم التنمية امل�شتدامة.

الأمني  اأعطاه  الذي  الو�شف  املوؤمتر  اأو�شاط  تناقلت  وقد 

من  �شعب،  جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  العام 

دائرة  اىل  البيئة  رفع   1972 عام  ا�شتوكهومل  »موؤمتر  اأن 

يف   1992 عام  ريو  يف  الأر�ض  قمة  لت�شعها  الأوىل،  الهتمام 

دفن  فقد   2012 ريو  موؤمتر  اأما  التنمية،  بعد  الثانية  املرتبة 

التنفيذي  الرئي�ض  الع�شري،  حممد  وتوقع  عمليًا«.  البيئة 

ال�شابق ملرفق البيئة العاملي، الذي اأن�شاأه موؤمتر ريو الأول عام 

1992، اأن تكون »ريو +20« القمة الأخرية من هذا النوع التي 

تعقدها الأمم املتحدة، »فالواقع اأنه يتم حتميل الأمم املتحدة 

م�شوؤولية ف�شل الدول يف الو�شول اىل قرارات ملزمة، ابتداء 

املناخ عام 2009 و�شوًل اىل  من موؤمتر كوبنهاغن حول تغري 

املوؤمتر الأخري يف ريو، الذي ف�شل يف حتقيق اأي تقدم«.

ا�شتماتوا  الذين  امل�شيف،  والبلد  املتحدة  الأمم  جماعات 

خمتلف.  ب�شكل  الو�شع  اىل  نظروا  جناح،  اإ�شارة  اأي  لإظهار 

مت  اأنه  مون  كي  بان  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  اعترب  فقد 

املتحدة  الأمم  ووجدت  تاريخية«.  »اتفاقية  اىل  التو�شل 

بع�ض الجنازات يف الن�ض، منها: بدء عملية حتديد اأهداف 

القت�شاد  ا�شتعمال  كيفية  تف�شيل  امل�شتدامة،  التنمية 

برنامج  تقوية  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق  كاأداة  الأخ�شر 

الأمم املتحدة للبيئة، تعزيز اإجراءات اإعداد ال�شركات لتقارير 

الناجت  اأرقام  جانب  اىل  بيئية  موؤ�شرات  اعتماد  ال�شتدامة، 

اأن  بالذكر  وجدير  البلدان.  اأو�شاع  لتقييم  الجمايل  املحلي 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية قدم يف املوؤمتر النتائج الأوىل 

العربية،  البيئية يف املنطقة  الب�شمة  الذي يعده عن  للتقرير 

ميكن  الطبيعية  للموارد  ح�شابات  و�شع  اىل  يهدف  وهو 

النمو  لتقييم  القومي  الناجت  اأرقام  جانب  اىل  ا�شتخدامها 

احلقيقي.

لكن  جيدة،  املوؤمتر  بيان  بها  حفل  التي  احل�شنة  النيات 

ينق�شها التزام بالعمل. فمن املخزي اأنه بعد ع�شرين �شنة من 

الكلم حول اإنقاذ العامل، وال�شتعدادات ال�شخمة لهذا املوؤمتر 

الدويل، الذي �شارك فيه 45 األف �شخ�ض، بينهم مندوبو 191 

اللتزامات  وافتقدت  التمنيات  على  املقررات  اقت�شرت  دولة، 

بني  م�شلحة«  »زواج  كانت  النتيجة  وكاأن  وتواريخ.  باأرقام 

ناميًا  بلدًا   132 حاليًا  ت�شم  التي  الـ77،  فمجموعة  اجلميع. 

مبا فيها ال�شني، كانت �شعيدة بالن�ض لأنها ل تريد اأن توؤثر 

اإمكانات منوها القت�شادي يف امل�شتقبل.  حماية البيئة على 

ويف حني �شغط الحتاد الأوروبي، توؤيده دول مثل �شوي�شرا 

واأنظمة  ت�شددًا  اأكرث  اأهداف  لو�شع  واليابان،  والرنوج 

الحتاد  وتخلى  ذلك،  الــ77  جمموعة  عار�شت  اأقوى،  بيئية 

املتحدة،  للوليات  ملئمًا  هذا  وكان  مطالبه.  عن  الأوروبي 

التي ل تريد اأي �شيء قد يلزمها مبزيد من التمويل، خ�شو�شًا 

للأمم املتحدة.

الطاقة والقت�ساد الأخ�سر

ما فعلته احلكومة الربازيلية التي تراأ�شت املحادثات، يف الأيام 

الأخرية للمفاو�شات، كان حذف جميع امل�شائل املو�شوعة بني 

عندما  هللني  بني  الن�ض  ويو�شع  كليًا.  الن�ض  من  هللني 

الن�شو�ض  اأن  ثبت  ريو،  ويف  عليه.  ومتنازعًا  خلفيًا  يكون 

تغيري  اىل  ت�شعى  التي  الطموحة  الن�شو�ض  هي  اخللفية 

الو�شع الراهن. هكذا عوجلت اخللفات بالت�شوية وال�شت�شلم 

كثري  ينق�شه  �شعيفًا،  ن�شًا  النتيجة  فجاءت  جمالت.  عدة  يف 

من الطموح من حيث الجراءات واملواعيد الوا�شحة.

الولدنة.  حد  اإىل  الأمور  بع�ض  يف  الدول  تعامل  و�شل 

فقط  علمًا«  »اأخذ  املوؤمتر  اأن  الن�ض  يف  الربازيل  اأدخلت  فقد 

الأمني  اأطلقها  التي  للجميع«  امل�شتدامة  »الطاقة  مببادرة 

العام للأمم املتحدة، ومل »يدعم« هذه املبادرة. وُفهم من هذا 

اأنه عقاب لبان كي مون لأنه اأطلق مبادرته منفردًا، وعار�ض 

هذه  الطاقة  مبادرة  اأن  واملفارقة  امل�شائل.  بع�ض  يف  الربازيل 

م�شتوى  على  املوؤمتر،  يف  املادي  الدعم  معظم  ا�شتقطبت 

التمويل  ومنظمات  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات 

الدولية، ما يتعار�ض مع »اأخذ العلم«.

اإن  قال  بارز،  بريطاين  بيئي  �شحايف  وهو  لني،  جيفري 

اذ  جديدة،  ملزمة  اتفاقيات  اأي  اإنتاج  حتى  يحاول  مل  املوؤمتر 

كان طموحه الأكرب اإ�شدار وثيقة تت�شمن بع�ض الأمل. لكن 

حتى هذا الأمر مل يكن ممكنًا، اإذ اأم�شى املتفاو�شون اأ�شابيع 

وهم ي�شاومون على اأكرث الكلمات حيادية. واأخريًا، قبل القمة 

بثلثة اأيام، نفد �شرب الربازيليني الذين تراأ�شوا الجتماعات 

كي  الوثيقة،  من  اخلا�شة  ن�شختهم  فاأعدوا  التح�شريية، 

ي�شعوا �شيئًا يف اأيدي القادة لدى و�شولهم.

»لقد  قال:  باتريوتا  اأنطونيو  الربازيلي  اخلارجية  وزير 

ح�شيلة  اىل  تو�شلنا  اأننا  اأعتقد  ممكن.  توازن  اأف�شل  بلغنا 

تود  الأمريكيني  املفاو�شني  كبري  وو�شف  جدًا«.  جيدة 

هذا  لكن  الأمام«.  اىل  جيدة  »خطوة  باأنها  التفاقية  �شترين 

الطموح  م�شتوى  وجد  الذي  الأوروبي،  الحتاد  راأي  يكن  مل 

رئا�شة  تتوىل  التي  الدمنارك  خ�شو�شًا  �شعيفًا،  الن�ض  يف 

»كان  اأوكني:  اإيدا  الدمناركية  البيئة  وزيرة  وقالت  الحتاد. 

لذلك  وطموحًا،  واقعية  اأكرث  ح�شيلة  يريد  الأوروبي  الحتاد 

»لقد  العزاء:  بع�ض  وجدت  لكنها  بالنتيجة«.  �شعيدة  ل�شت 

الأعمال،  جدول  على  الأخ�شر  القت�شاد  ن�شع  اأن  ا�شتطعنا 

تدفع  قد  التي  الروؤية  لهذه  قويًا  اأ�شا�شًا  اأر�شينا  اأننا  واأظن 

ذاته،  الجتاه  يف  العمل  اىل  اخلا�ض  والقطاع  املدين  املجتمع 
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والإقرار بوجوب تكامل البيئة واجلانب الجتماعي يف جوهر 

القت�شاد«.

اأيدت  العربية  الوفود  روؤ�شاء  كلمات  معظم  اأن  واللفت 

اأهداف  حتقيق  يدعم  »الذي  الأخ�شر  القت�شاد  اىل  التحول 

التنمية امل�شتدامة ويخلق الوظائف«. وهذا دفع رئي�ض غرفة 

خو�شيه  ال�شابق  كو�شتاريكا  رئي�ض  الدولية  الكربون  عمليات 

ماريا فيغريي�ض اىل التعليق اأن »احلما�شة العربية للقت�شاد 

العربي  املنتدى  اأ�شدره  الذي  التقرير  الأخ�شر تعك�ض فعالية 

يف  �شارك  فيغريي�ض  وكان  املو�شوع«.  حول  والتنمية  للبيئة 

حول  التقرير  تقدمي  فيه  مت  الذي  للمنتدى  ال�شنوي  املوؤمتر 

»القت�شاد الأخ�شر يف عامل عربي متغري« ومناق�شته. 

ريو: الدول وال�سعوب
�سينثيا فلوري

يف  املناخ  موؤمتر  منذ  عاملية  قمة  كل  يف  كما 

النهائية  الوثيقة  م�سودة  كانت  كوبنهاغن، 

عنوان  حملت  التي   »20+ »ريو  ملوؤمتر 

مليئة  زالت  ما  نريده«  الذي  »امل�ستقبل 

من  قليلة  اأيام  قبل  والأ�سئلة،  بالفجوات 

يف  واحلكومات.  الدول  روؤ�ساء  و�سول 

التي  الربازيل،  اأخذت  الو�سع،  هذا  مواجهة 

املفاو�سات  لت�سريع  املبادرة  القمة،  تراأ�ست 

بتقدمي م�سودة معدلة حذفت جميع النقاط 

اخلالفية و�سوًل اىل ن�ص حيادي يخلو من اأي 

طموح.

فكان  النهائي،  الن�ص  على  التفاق  بعد  اأما 

اأحداً  يلزم  ل  ببيان  الكتفاء  لزامًا على اجلميع 

اإر�ساء اجلميع. ففي مقابل دعم  بينما يحاول 

»القت�ساد الأخ�سر«، �سدد البيان على »النمو 

ثغرة  من  النفاذ  املطلوب  وكاأن  امل�ستدام«، 

على  يخفى  ول  حدود.  بال  التنمية  لتربير  ما 

وهل  و»التنمية«.  »النمو«  بني  الفارق  اأحد 

يكون البديل تطوير مفهوم جديد اأكرث فاعلية 

املفهوم  جتاوز  اىل  تف�سي  البيئية  للحوكمة 

التقليدي ملا ا�سطلح على ت�سميته »امل�سوؤولية 

يف  ي�سمح  والذي  املتفاوتة«،  لكن  امل�سرتكة 

الواقع لل�سني وغريها من القت�سادات النا�سئة 

بتحقيق  ننجح  كيف  م�سوؤولية؟  اأية  بتجنب 

احلفاظ  مع  للتكنولوجيا،  عدالة  اأكرث  انتقال 

اجلميع متفقون  الفكرية؟  امللكية  على حقوق 

على الأهداف: حمو الفقر، احل�سول على املياه 

املحيطات،  اإدارة  الغذائي،  الأمن  النظيفة، 

الطبيعية. لكن ل�سوء  الأنظمة واملوارد  حماية 

اأ�ساليب حتقيق  اتفاق على  احلظ لي�ص هناك 

لبيان  الأن�سب  فالعنوان  لهذا،  الأهداف.  هذه 

ريو الآن قد يكون »امل�ستقبل الذي ل نكرتث به« 

اأكرث من العنوان الذي اختارته الأمم املتحدة.

بعيداً عن مركز »ريو �سنرتو« للموؤمترات 

ريو  وجممع  احلكومات،  التقت  حيث 

الوطنية  الأجنحة  ا�ست�ساف  الذي  الريا�سي 

و�سط  ا�ست�ساف  القوم،  وكبار  وال�سركات 

يف  عقدت  التي  ال�سعب«،  »قمة  املدينة 

حديقة فالمنغو باإدارة منظمات من املجتمع 

املدين. هناك كان م�سموحًا جلميع العناوين 

العمال،  كرامة  الطاولة:  على  تبحث  اأن 

مكافحة  الرتبية،  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 

الأ�سلية،  ال�سعوب  حقوق  احرتام  الت�سحر، 

حفر  للم�ستقبل،  اجلديدة  التكنولوجيات 

هذه  يف  لالنتباه  املثري  الكثري.  وغريها  الآبار، 

املعلومات  تعميم  يف  الرغبة  ال�سعبية  القمة 

اأمناط  مبخاطر  اجلمهور  وتعريف  البيئية 

بدائل  وتقدمي  القائمة،  والنتاج  ال�ستهالك 

املدين  املجتمع  من  رف�ص  هذا  ويف  مالئمة. 

للقبول بالأمر الواقع وبحتمية النهيار. لقد 

�ساهدنا جمتمعًا مدنيًا يحمل رغبة بالتغيري 

حدود«  بال  »التنمية  اأن�سار  اأما  والبتكار. 

فوجدوا يف هذه الأفكار تراجعًا ورف�سًا للنمو.

حمامون  عقد  لريو،  النباتية  احلديقة  يف 

من حول العامل اجتماعًا لبحث اإمكانية اإقامة 

حمكمة بيئية دولية، اىل جانب املطالبة بقيام 

امل�ساواة  قدم  على  العاملية«  البيئة  »منظمة 

يف  وبحثوا  العاملية«.  التجارة  »منظمة  مع 

الطبيعية  املوارد  حلماية  املطلوبة  ال�سروط 

وقد  الوطنية.  احلدود  نطاق  خارج  الواقعة 

اأيد كثريون اإن�ساء اتفاقية عاملية حول درا�سة 

الآثار البيئية، وحتديد و�سع قانوين لالجئني 

�سالمة  حول  اتفاق  اىل  و�سوًل  البيئيني، 

الدويل  الحتاد  وطالب  الرتبة.  ا�ستخدامات 

لنقابات العمال باعتبار احلماية الجتماعية 

علمية  اأكادمييات   105 ودعت  اإن�سانيًا.  حقًا 

وتنظيم  ال�ستهالك  يف  الإفراط  مكافحة  اىل 

النمو ال�سكاين.

العلماء  طموحات  من  الرغم  على  لكن 

واملجتمع املدين، اأظهرت قمة ريو مرة اأخرى 

وبو�سوح �سارخ رف�ص احلكومات لتبّني اأي 

منوذج جديد للتنمية امل�ستدامة.

�شينثيا فلوري موؤلفة وكاتبة و اأ�شتاذة الفل�شفة ال�شيا�شية 

يف اجلامعة الأمريكية يف باري�ض. وهي �شاركت يف موؤمتر 

والتنمية«. لـ»البيئة  التعليق  هذا  وكتبت   »20+ »ريو 

هل �ساعت الفر�سة؟

ا�شتياءها  والإمنائية  البيئية  بال�شوؤون  تعنى  جماعات  اأبدت 

منها  كبري  جزء  يف  فهي  التفاقية.  يف  كثرية  جوانب  من 

»توؤكد من جديد« التزامات تعهدت بها الدول �شابقًا. 

النتاج  ب�شدد  عاجل«  »عمل  اىل  الن�ض  يدعو  حني  ففي 

وال�شتهلك غري امل�شتدامني، ل يعطي اأي تف�شيل اأو جدول 

اأي توجيه وا�شح حول كيفية  زمني لكيفية حتقيق ذلك، ول 

من  وكان  اخ�شرارًا.  اأكرث  م�شار  على  العاملي  القت�شاد  و�شع 

اأن توافق البلدان النامية على امل�شي قدمًا لو عر�شت  املمكن 

تفعل.وكان  مل  لكنها  ملمو�شًا،  ماليًا  دعمًا  املتقدمة  البلدان 

عام  املتحدة  الأمم  بقرار  الغنية  الدول  ذّكر  البيان  اأن  لفتًا 
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وجوه م�سرية في ريو +20

اأ�سرف اأمين

الأر�ص ريو +20  لما... ثالثة باحثين �سباب �ساركوا في قمة  محمد، جيهان، 

»البيئة  اإلى  تحدثوا  وهم  م�سر.  بلدهم  في  م�سطربة  �سيا�سية  اأجواء  و�سط 

م�ساركتهم  اأهمية  وعن  البيئة  بق�سايا  الم�سرية  الثورة  عالقة  عن  والتنمية« 

في قمة ريو، اإيمانًا منهم باأن الثورة لي�ست فقط بالوقوف في الميادين ولكن 

بالعمل على تحقيق اأهداف الم�سريين: »خبز، حرية، عدالة اجتماعية«.

المن�سق  عبدالروؤوف،  محمد  الدكتور  يقول 

المجموعات  �سمن  العلمي  البحث  لمجموعة  العالمي 

اإن  للبيئة،  المتحدة  الأمم  لبرنامج  التابعة  الرئي�سية 

بمثابة  هو  العربي  والوطن  م�سر  في  الراهن  الو�سع 

فر�سة ذهبية لت�سحيح الم�سار. فثورات الربيع العربي 

ن�ساأت في الأ�سا�ص كنتاج لم�سكالت بيئية واقت�سادية، 

ت�سببت  بو�سوح في م�سر، »حيث  ر�سده  يمكن  وهذا 

النيل والمبيدات في  الزراعية ومياه  بالأرا�سي  الخاطئة في ما يتعلق  ال�سيا�سات 

تف�سي الأمرا�ص وزيادة معدلت الفقر والبطالة. واإذا نظرنا الى بقية الدول العربية، 

�سنجد اأن غياب عدالة توزيع الثروة وتطبيق ال�سيا�سات القت�سادية التقليدية اأديا 

الى اإفقار المواطن العربي واإح�سا�سه بغياب العدالة الجتماعية«.

وي�سيف اأن التحول اإلى القت�ساد الأخ�سر قد يكون اأحد الحلول التي يجب اأن 

تنظر اإليها الدول العربية بعين الهتمام، وذلك بتخ�سير ال�سناعات التقليدية 

عبر تخفي�ص ا�ستهالك الطاقة والملوثات، ودعم ال�سناعات الخ�سراء التي من 

المتوقع اأن توفر المزيد من فر�ص العمل وم�سادر نظيفة ومتجددة للطاقة.

وتوؤكد جيهان �سامي �سليمان، موؤ�س�سة 

الدولية،  المناهج  معلمي  جمعية  ورئي�سة 

العدالة  هي  الم�سرية  الثورة  مطالب  اأن 

من  تتحقق  اأن  يمكن  ل  التي  الجتماعية 

التنمية  مفهوم  وتعزيز  بيئية  عدالة  دون 

هو  التعليم  اإ�سالح  اأن  وترى  الم�ستدامة. 

يلتفت  اأن  يجب  التي  الحقيقية  الثورة 

والتنمية،  الموارد  اإدارة  في  رئي�سيًا  مكونًا  باعتباره  والعرب،  الم�سريون  اليها 

»وقد تم طرح كم هائل من الأفكار في قمة ريو حول �سبل تعزيز تدري�ص العلوم 

لن�سر مفاهيم البيئة والتنمية الم�ستدامة«. وهي �ساركت في اأربع مداخالت في 

التنمية  مفاهيم  على  القرار  و�سناع  التربويين  القادة  تدريب  وجوب  اأهمها  ريو، 

الم�ستدامة لأنها ق�سية »اإدارة«.

ملف  عن  الم�سوؤولة  الحتو،  لما  الدكتورة  اأما 

م�سر،  اآكت  اإندي  جمعية  في  المناخ  تغير  �سيا�سات 

المدني في  المجتمع  اأن دور موؤ�س�سات  الى  فاأ�سارت 

المرحلة  هذه  في  جداً  مهم  العربي  والوطن  م�سر 

اأن  المنطقة، وعليها  التي تعي�سها  الهامة  التاريخية 

تدفع ال�سعوب لل�سغط على حكوماتها لتخاذ مزيد 

الجتماعية.  العدالة  تحقق  التي  الم�ستدامة  للتنمية  الداعمة  ال�سيا�سات  من 

هي  المحروقات  تكون  اأن  المثال،  �سبيل  على  المنطقي،  غير  »من  وا�سافت: 

القطاع الذي يلقى الدعم الأكبر في م�سر، بينما ل ي�ستفيد منه اإل 20 في المئة 

من المجتمع، اأي الطبقة المي�سورة التي تمتلك ال�سيارات«.

املئة  اإىل 0.7 يف  التنمية للدول الفقرية  1970 رفع م�شاعدات 

بعد  عمليات  عدة  بانطلق  الوعد  اأما  القومي.  الدخل  من 

القمة لتحديد اأهداف التنمية امل�شتدامة، فكان م�شتغربًا بعد 

نقطة  يف  زلنا  ما  وكاأننا  املو�شوع،  عن  احلديث  من  عقدين 

البيئي  اأدائها  بقيا�ض  ملزمة  ال�شركات  تكون  ولن  ال�شفر. 

والجتماعي، بل هي مدعوة فقط للقيام بذلك.

املتحدة  الأمم  برنامج  »تقوية«  قرار  يت�شمن  ومل 

بع�ض  اأرادت  كما  اأ�شا�شي  ب�شكل  �شلحياته  تعديل  للبيئة 

والكينية.  الفرن�شية  احلكومتني  خ�شو�شًا   احلكومات، 

ع�شويته  ت�شمل  بحيث  »عامليًا«،  برناجمًا  الآن  ي�شبح  �شوف 

لكن  حاليًا.  حمدودة  ع�شوية  من  بدًلً  العامل،  بلدان  جميع 

هدفه تاأمني موارد مالية ثابتة وميكن التكهن بها مل يتحقق. 

وقد كافح مديره التنفيذي اأخيم �شتايرن كي يك�شب للربنامج 

�شفة »منظمة البيئة العاملية«، وهي فكرة مت رف�شها. وانتقد 

الوثيقة،  يف  »النواق�ض«  اأولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ض 

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  تقوية  يف  الدول  ف�شل  خ�شو�شًا 

اإغفال  انتقد  كما  ال�شلحيات.  وا�شعة  وكالة  اىل  وحتويله 

اقرتاح فرن�شي للم�شاعدة يف متويل برامج اإمنائية من خلل 

فر�ض �شريبة على العمليات املالية.

الوفود  وبع�ض  القمة،  يف  املراقبون  �شعر  عمومًا، 

م�شار  لتغيري  فر�شة  اأ�شاع  العاملي  املجتمع  اأن  احلكومية، 

يف  عّلقت  تي�شريا  اإيزابيل  الربازيلية  البيئة  وزيرة  التنمية. 

اأن »قمة ريو +20 انتهت، لكن الرحلة  اليوم الأخري للموؤمتر 

م�شتمرة«. واأ�شافت ب�شيء من التهكم: »نتطلع اىل ريو +40 

وريو +60«.

حمددة  باأهداف  الإلتزام  من  التهرب  يف   تكمن  امل�شكلة 

لن  اليوم  الف�شل  عن  امل�شوؤولون  زمني.فالزعماء  بجدول 

يكونوا موجودين بعد ع�شرين �شنة اأو اأربعني. فمن يحا�شب 

■ من ومتى؟ 

امل�ستقبل يف يد اجليل اجلديد
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الن�ض: غابرييال �سبيزيايل

ال�شور: تياغو �سوزا 

حيث  �شنرتو«،  »ريو  املوؤمترات  مركز  حدود  خارج 

كان   ،20+ ريو  لقمة  الر�شمية  الوثيقة  اإنتاج  مت 

لل�شعب �شوته يف مناق�شة التنمية امل�شتدامة من خلل اأكرث 

من مئة حدث جانبي. من حمتجني منفردين، اىل م�شريات 

العامل،  اأنحاء  من  �شخ�ض  األف   30 من  اأكرث  �شمت  حا�شدة 

عدًل  اأكرث  عامل  اىل  دعوة  جانريو  دي  ريو  �شوارع  �شهدت 

اأيام، �شارك نحو مليون �شخ�ض يف  وا�شتدامة. خلل ع�شرة 

»قمة  وكانت  العاملي.  املدين  املجتمع  نظمها  التي  النقا�شات 

ال�شعب للعدالة البيئية الجتماعية« املركز الرئي�شي للأفكار. 

مكان  يف  الدائم«  ال�شعب  »جمل�ض  يف  كثرية  نقا�شات  وبعد 

اىل  كتابًا  ال�شعب  قمة  قدمت  فلمنغو،  مبيدان  مك�شوف 

اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون، ي�شدد على  اأن »الدفاع 

عن الرفاه العام ت�شمنه جمموعة من حقوق الن�شان وحقوق 

الطبيعة، وكذلك الت�شامن واحرتام قناعات ال�شعوب املختلفة 

ومعتقداتها«.

ملن�شقي  امل�شرتكة  »اللجنة  ع�شو  فرنكو،  دار�شي  واعترب 

جدا  هامة  مبادرة  كانت  ال�شعب  قمة  اأن  املدين«،  املجتمع 

وقال:  الدول.  روؤ�شاء  اتخذها  التي  القرارات  نتائج  ملواجهة 

»نعتقد اأن هناك حاجة اىل مزيد من الجراءات واللتزامات 

لقد  امل�شتدامة.  التنمية  باجتاه  التحرك  العامل  يبداأ  لكي 

الوقت  يف  لكن   ،20+ ريو  ح�شيلة  من  �شديد  اإحباط  اأ�شابنا 

اأن قمة ال�شعب للعدالة البيئية الجتماعية كانت  ذاته نعترب 

حدثًا هامًا خللق وعي للطبيعة، واأي�شًا ملعار�شة مناذج الإنتاج 

وال�شتهلك الراأ�شماليني. لقد تغري الزمن«.

قمة  يف  دميوقراطية  الأكرث  املكان  ال�شعب  قمة  كانت 

بها  حتيط  مفتوحة  م�شاحة  على  اأقيمت  وهي   .20+ ريو 

ال�شكر«  »رغيف  جبل  حيث  غوانابارا  خليج  قبالة  الأ�شجار، 

وحيزًا  املحليني،  ولل�شكان  للأجانب  حمجة  كانت  ال�شهري. 

اأما  الأر�ض.  اأمنا  عن  درو�شًا  معًا  تتعلم  كي  للعائلت  مميزًا 

واحت�شن  واحلركة  بالألوان  ازدان  الذي  فلمنغو،  ميدان 

ال�شيا�شية  الندوات  الثقافية، ف�شًل عن  الن�شاطات  كثريًا من 

املجموع.  يف  �شخ�ض  األف   300 نحو  اجتذب  فقد  واملناظرات، 

لع�شرين  مندوب   400 عن  اأكرث  يعرفوا  اأن  كثريون  واأراد 

جانب  اىل  ال�شعب،  قمة  يف  �شاركت  برازيلية  اأ�شلية  جماعة 

املتحدة  والوليات  كندا  يف  الأ�شلية  لل�شعوب  ممثل   1200

الفر�شة  الأ�شليون  »الهنود«  وانتهز  ونيكاراغوا.  وكولومبيا 

الأقوا�ض  مثل  القبلية،  اليدوية  اأ�شغالهم  وت�شويق  لعر�ض 

وال�شهام والقلدات والأواين اخل�شبية و�شلل اخليزران.

من  كثري  اأي�شًا  هناك  كان  فلمنغو  ميدان  م�شار  على 

لبا�شًا  ارتدى  الذي  بان  بريي  مثل  املميزين،  الأ�شخا�ض 

اأ�شبوع.  خلل  اأنتجها  التي  القمامة  كل  يحوي  بل�شتيكيًا 

يعي�ض  كيف  يتعلم  اأن  هي  ذلك  من  الفكرة  اأن  واأو�شح 

فحاول  بيتوين  لوي�ض  اأما  ينتجها.  التي  القمامة  من  اأف�شل 

امل�شاهمة يف م�شتقبل اأف�شل بالتنقل يف اأنحاء الربازيل تاركًا 

اأماكن  يف  لأ�شخا�ض  »تبّنوين«  عبارة  حتمل  اأ�شجار  �شتول 

ومراكز  احلافلت  وحمطات  ال�شوارع  ومقاعد  املقاهي  مثل 

بريد  عنوان  هو  يطلبه  كان  الذي  الوحيد  وال�شيء  الت�شوق. 

اإلكرتوين لل�شخ�ض »املتبني« مع �شورة لغر�ض ال�شتلة.

زاخرًا  ومكانًا  وحما�شية،  جميلة  ال�شعب  قمة  كانت  هكذا 

باملقا�شد النبيلة والأفكار الرائعة.

قمة ال�سعب

تواجه

قمة الروؤ�ساء

Photos:

Tiago Souzza

غابرييل �شبيزيايل �شحافية 

برازيلية �شاركت يف موؤمتر

ريو +20 مع زوجها امل�شور

تياغو �شوزا. وهما اأعدا هذا 

التحقيق اخلا�ض

لـ »البيئة والتنمية«.
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احتد اآلف »الهنود« الربازيليني يف موؤمتر ريو +20 

وقاموا مب�سريات احتجاجية تنبه اإىل اأن الغابات تقطع �سريعًا

دبابة من اخلبز ملقارنة الإنفاق الع�سكري

بتمويل م�ساريع تخفيف الفقر وحماية البيئة

منظمة »غرينبي�ص« تدعو اىل عامل اأخ�سر وعادل
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نا�سط بيئي يرتدي 

قمامة اأنتجها

خلل �سبعة اأيام

اأفكار لعامل اأف�سل، وامل�ستقبل يف اأيدي  ال�سباب

منظمات غري حكومية تنا�سل من اأجل » زوال الغابات ـ �سفر«

عًا على النتيجة النهائية للقمة فتاة تنتحب تفجُّ
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رجل/ �سجرة يدعو اإىل تغيري حقيقي يف الربازيل

ال�سمت احتجاجًا على زوال الغابات

جميع الأجيال معباأة �سد تغري املناخ...  والراأ�سمالية!

اأكرث من 300 األف �سخ�ص �ساركوا يف قمة ال�سعب للعدالة البيئية الجتماعية وقاموا بتظاهرات يف �سوارع ريو
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خلل العقدين املا�شيني، ازداد عدد �شكان الأر�ض 

ت�شرين  نهاية  يف  متجاوزين  املئة،  يف   26 بن�شبة 

جانب  هناك  ن�شمة.  بليني  �شبعة   2011 )اأكتوبر(  الأول 

هو  الق�شري،  املدى  على  مهمًا  يكن  مل  واإن  ذلك،  يف  اإيجابي 

 1.65 من   منخف�شًا  ببطء،  يرتاجع  ال�شكاين  النمو  معدل  اأن 

يف املئة عام 1992 اىل  1 يف املئة عام 2010، ما ميثل انخفا�شًا 

بن�شبة 27 يف املئة يف معدل النمو خلل تلك الفرتة. ويظهر 

املدن  �شكان  اأن  هو  ال�شكاين،  التوزع  يف  عام  اجتاه  بو�شوح 

من  املئة  يف   43( ن�شمة  بليون   2.4 من  باطراد،  يزدادون 

عام  املئة(  يف   50( ن�شمة  بليون   3.4 اىل  ال�شكان(  جمموع 

تعرب  احل�شرنة  اىل  الجتاه  هذا  املئة.  يف   45 بزيادة   ،2009

عدد  يبلغ  التي  ال�شخمة«  »املدن  يف  املئة  يف   110 زيادة  عنه 

�شكانها 10 مليني ن�شمة اأو اأكرث، من 10 مدن عام 1992 اىل 

21 مدينة عام 2010. وقد جلبت معدلت النمو هذه حتديات 

اأن  اجتماعية واقت�شادية وبيئية جديدة ونا�شئة. وعلى رغم 

ن�شبة �شكان املدن الذين يعي�شون يف اأحياء البوؤ�ض يف العامل 

النامي انخف�شت من 46 يف املئة اىل 33 يف املئة نتيجة حت�شن 

بيئتنا املتغرية 

فـي 20 عـامـًا

من ريو اإىل ريو+20

ال�شكن وخدمات ال�شرف ال�شحي، فان عددهم ازداد مبقدار 

171 مليون ن�شمة، فبلغ 827 مليونًا عام 2010.

 75 بن�شبة  الكلي  الجمايل  املحلي  الناجت  ازداد  وفيما 

فهناك  املئة،  يف   40 بن�شبة  للفرد  املحلي  والناجت  املئة،  يف 

)�شبعة  يبدو  ما  على  كبرية  ووطنية  اإقليمية  اختلفات 

رغم  على  النامية(،  والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  اأ�شعاف 

اأن معدلت النمو كانت اأعلى كثريًا يف البلدان النامية خلل 

ويف  املتقدمة.  البلدان  يف  كانت  مما  املا�شية  الع�شر  ال�شنني 

من  و2008   1992 بني  الدولية  التجارة  ازدادت  ذاته،  الوقت 

 280 )بزيادة  دولر  تريليون   36 اىل  دولر  تريليونات  ت�شعة 

القت�شادية.  الأزمة  اأثر  على  قليًل  تهبط  اأن  قبل  املئة(،  يف 

املواد  على  الطلب  ارتفع  ثرائها،  وازدياد  املجتمعات  منو  ومع 

احليوية،  والكتلة  الأحفوري  والوقود  املعادن  اأي  الأ�شا�شية، 

باأكرث من 40 يف املئة بني 1992 و2005، من 42 اىل 60 بليون 

النبعاثات  يف  متزامن  انخفا�ض  هناك  ذلك،  ومع  طن. 

اأن  اىل  ي�شري  ما  اإنتاج،  وحدة  لكل  واملواد  الطاقة  وا�شتهلك 

فان  ذاته،  الوقت  ويف  ببطء.  تزداد  املوارد  ا�شتخدام  كفاءة 

يف العام 1992، عقد موؤمتر الأمم املتحدة الأول حول التنمية امل�ستدامة، الذي 

عرف بقمة الأر�ص، يف ريو دي جانريو بالربازيل. وقد اأ�سفر عن اتفاقيات 

هامة متعددة، منها »اأجندة 21«، وهي خطة عمل تبنتها 178 حكومة 

ملعاجلة التاأثريات الب�سرية يف البيئة على امل�ستويات املحلية والوطنية 

والعاملية، ومعاهدات رئي�سية حول تغري املناخ والت�سحر والتنوع البيولوجي. 

ويف املوؤمتر الثاين عام 2002، الذي عقد يف جوهان�سبورغ بجنوب اأفريقيا 

ودعي القمة العاملية حول التنمية امل�ستدامة، وافقت احلكومات على »خطة 

جوهان�سبورغ التنفيذية«، موؤكدة من جديد التزامها اأجندة 21. ويف 2012، 

ركز موؤمتر الأمم املتحدة حول التنمية امل�ستدامة، اأي قمة الأر�ص ريو +20، 

على القت�ساد الأخ�سر وحمو الفقر والطار املوؤ�س�سي للتنمية امل�ستدامة. 

والهدف هو جتديد اللتزام ال�سيا�سي بالتنمية امل�ستدامة، ومراجعة التقدم 

وحتديد الثغرات التنفيذية، ومواجهة التحديات اجلديدة والنا�سئة. فماذا 

تغري خلل ع�سرين عامًا؟
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اإنتاج  تنامي  هو  ـ  اأي�شًا  ونتيجته  ـ  القت�شادي  النمو  م�شدر 

و2008،   1992 بني  املئة  يف   66 بن�شبة  ازداد  الذي  الكهرباء، 

ثلثة  من  اأكرب  منو  معدلت  النامية  البلدان  حققت  حيث 

اأ�شعاف )68 يف املئة( ما هي يف البلدان املتقدمة.

اأنباء �سيئة

من  املئة  يف   80 من  باأكرث  الأحفوري  الوقود  ا�شتئثار  مع 

بنحو  ا�شتهلكه  وارتفاع  الأولية  الطاقوية  المدادات  اإجمايل 

40 يف املئة بني 1992 و2009، ازدادت انبعاثات ثاين اأوك�شيد 

الكربون بن�شبة 38 يف املئة، لتبلغ 36 بليون طن عام 2010. 

القت�شادي  منوها  خلل  من  النامية،  البلدان  اأن  رغم  وعلى 

اأعلى  حققت  الكبرية،  التنمية  م�شاريع  من  وكثري  العام 

الفرد  انبعاثات  يف  الفرق  فان  املئة(،  يف   64( النمو  معدلت 

اأ�شعاف.   10 نحو  زال  ما  واملتقدمة  النامية  البلدان  بني 

يحرق  الذي  الوقودالأحفوري  لكمية  املطرد  الزدياد  ويوؤدي 

غازات  انبعاثات  من  املئة  يف   26( والتدفئة  الطاقة  لتوليد 

والذي   ،)2004 عام  الن�شان  عن  ال�شادرة  العاملية  الدفيئة 

ي�شتعمل يف ال�شناعة )19 يف املئة( والزراعة )14 يف املئة( 

والنقل )13 يف املئة( و�شواها، اىل ازدياد تركيز ثاين اأوك�شيد 

عام  املليون  يف  جزءًا   357 من  ارتفع  الذي  اجلو،  يف  الكربون 

اأوائل العام 2011، بزيادة 9 يف املئة.  1992 اىل 389 جزءًا يف 

ويف الوقت ذاته، تظهر درجات احلرارة العاملية زيادة بطيئة، 

ولكن مطردة، تبلغ نحو 0.2 درجة مئوية يف كل عقد.

مرموقة  مناخية  اأبحاث  مراكز  اأربعة  قيا�شات  وبح�شب 

ال�شنوات  فاإن  واليابان،  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  يف 

 .1998 منذ  كلها  حدثت  ال�شجلت  تاريخ  يف  الأ�شخن  الع�شر 

وكانت 18 �شنة من اأ�شل ال�شنوات الـ21 الأخرية من ال�شنوات 

احلرارة  لدرجات  املوثوق  الت�شجيل  بدء  منذ  الأدفاأ  الع�شرين 

اجلليدية  الأنهار  معظم  ترتاجع  لذلك،  وكنتيجة   .1880 عام 

اجلبلية يف اأنحاء العامل وتزداد ترققًا. لكن الزيادة يف معدل 

جميع  يف  متماثل  ب�شكل  حتدث  ل  العاملية  احلرارة  درجات 

املناطق. فخطوط العر�ض يف اأق�شى ال�شمال ت�شهد التغريات 

حني  يف  مئوية،  درجات   3 اىل  ت�شل  بزيادة  تطرفًا،  الأكرث 

حدود  يف  تباينات  الأخرى  العر�ض  خطوط  غالبية  تظهر 

رجال من قبيلة برازيلية 

خلل اعت�سام يف و�سط 

مدينة ريو دي جانريو 

احتجاجًا على متويل البنك 

الربازيلي للتنمية م�ساريع 

كهرمائية، حيث �ستغمر 

ال�سدود اأرا�سيهم وجتربهم 

على النزوح

A
FP
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0.5 درجة مئوية. وهذا يوؤثر على امتداد اجلليد البحري يف 

املحيط املتجمد ال�شمايل، الذي يرتاجع باطراد. فقد تناق�شت 

مليني  ثمانية  نحو  من  )�شبتمرب(  اأيلول  �شهر  يف  م�شاحته 

كيلومرت  مليني  خم�شة  نحو  اىل   1992 عام  مربع  كيلومرت 

حرارة  درجة  ومثل  املئة.  يف   35 بانخفا�ض   ،2010 عام  مربع 

ببطء  املحيطات  حرارة  درجات  معدل  يرتفع  العاملية،  اجلو 

عام  الأجل  الطويل  املعدل  فوق  مئوية  درجة   0.22 من  اأي�شًا، 

 .2010 عام  املعدل  فوق  مئوية  درجة   0.5 قرابة  اىل   1992

ونتيجة لهذا الرتفاع يف درجة حرارة مياه البحر وما ينتج عنه 

من متدد حراري للمياه، ف�شًل عن ذوبان ال�شفائح اجلليدية 

م�شتوى  ارتفع  وغرينلند،  واجلنوبي  ال�شمايل  القطبني  يف 

البحار عامليًا مبعدل و�شطي بلغ نحو 2.5 مليمرت �شنويًا بني 

1992 و2011. ويوؤدي ازدياد تركيزات ثاين اأوك�شيد الكربون 

يجعله  ما  املحيط،  �شطح  كيمياء  يف  تغري  اىل  الهواء  يف 

 )pH( الهيدروجيني  الأ�ض  انخف�ض  فقد  حمو�شة.  اأكرث 

ينذر  ما   ،2007 عام   8.06 اىل   1992 عام   8.11 من  املحيط  يف 

بتاأثريات كبرية على الكائنات البحرية.

تراجعت  فقد  الغابات،  زوال  معدل  انخفا�ض  رغم  وعلى 

واأفريقيا،  اجلنوبية  اأمريكا  يف  خ�شو�شًا  الطبيعية،  الغابات 

باملقارنة  و2010،   2000 بني  �شنويًا  هكتار  مليون   13 بنحو 

ل  وهذا  ال�شابق.  العقد  خلل  �شنويًا  هكتار  مليون   16 مع 

اأي�شًا  ي�شاهم  واإمنا  فقط،  البيولوجي  التنوع  بخ�شارة  يت�شبب 

املئة.  يف  و15   12 بني  ترتاوح  بن�شبة  العاملي  الحرتار  يف 

اأقل  ومبقدار  اآ�شيا  يف  خ�شو�شًا  التحريج،  عمليات  و�شهدت 

فغطت   ،1990 العام  منذ  املئة  يف   54 بلغت  زيادة  اأوروبا،  يف 

�شهادات  اإ�شدار  اأن  رغم  وعلى   .2010 عام  هكتار  مليون   265

لفت  مبعدل  يزداد  وبيئيًا  اجتماعيًا  امل�شوؤولة  الغابية  الإدارة 

غابات  من  فقط  املئة  يف   10 نحو  فان  �شنويًا،  املئة  يف   20 هو 

هذا  يف  هيئتني  اأكرب  �شهادتي  مبوجب  تدار  كانت  العامل 

املجال، وهما جمل�ض اإدارة الغابات )FCS( وبرنامج ت�شديق 

.)PEFC( شهادات الغابات�

والتمدد  ال�شناعية  الزراعة  وانت�شار  الغابات  تل�شي  ومع 

الأر�ض.  على  الإيكولوجية  النظم  �شحة  ترتاجع  امُلُدين، 

 8000 نحو  ير�شد  الذي  احلي«،  الكوكب  »موؤ�شر  ويظهر 

الأكرث  النخفا�ض  الفقاريات،  من  نوع  من 2500  لأكرث  جتمع 

ال�شتوائي،  احليوي  احليز  يف  املئة(  يف   30 )بن�شبة  تطرفًا 

البحري  احليوي  احليز  يف  املئة  يف  و15   10 بني  وانخفا�شات 

العاملي.  املعدل  يف  وكذلك  العذبة،  للمياه  احليوي  واحليز 

احلمراء«،  القائمة  »موؤ�شر  يف  النخفا�ض  هذا  وينعك�ض 

للطيور  عامًا  تدهورًا  ويظهر  النقرا�ض،  خطر  يقي�ض  الذي 

نوعًا   52 ينتقل  �شنة  كل  ففي  والربمائيات.  والثدييات 

القائمة  يف  النقرا�ض  اىل  الأقرب  الفئة  اىل  الفقاريات  من 

اأجل وقف اخل�شارة امل�شتمرة للأنواع وحماية  احلمراء. ومن 

مل�شاحات  الكلي  املجموع  ازداد  بيولوجيًا،  املهمة  املناطق 

املئة  يف   13 يغطي  ما  املئة،  يف   42 بن�شبة  املحمية  الأرا�شي 

تغطي  البحرية  املحمية  املناطق  لكن  القارات.  م�شاحة  من 

فقط نحو 7 يف املئة من املياه ال�شاحلية ونحو 1.4 يف املئة من 

املحيطات.

التي  ال�شمكية  املخزونات  ازدادت   ،1992 العام  ومنذ 

ت�شتغل كليًا بن�شبة 13 يف املئة لتبلغ 52 يف املئة من املجموع، 

اأو  ت�شتنزف  اأو  بافراط  ت�شتغل  التي  املخزونات  وازدادت 

املجموع.  من  املئة  يف   33 لتبلغ  املئة  يف   33 بن�شبة  ت�شتعاد 

املئة  يف   15 تتجاوز  ل  املخزونات  من  �شغرية  ن�شبة  وت�شتغل 

باعتدال. لكن هذه املخزونات �شهدت انخفا�شًا كبريًا بلغ نحو 

التدهور  العام 1992. ومع ذلك، �شاحب هذا  املئة منذ  50 يف 

لكن  البحرية.  الأ�شماك  �شيد  حم�شول  يف  طفيف  انخفا�ض 

الأ�شماك  من  طن  مليون   80 نحو  البالغة  ال�شيد  حما�شيل 

املئة  يف   66 بلغ  م�شتمر  )بازدياد  طن  مليني  و10  البحرية 

ال�شغط  تبقي  الداخلية  املياه  اأ�شماك  من  و2009(   1992 بني 

�شبيل  على  التونا،  املائية.  الإيكولوجية  النظم  على  مرتفعًا 

ويزداد  عامليًا  بها  الجتار  يتم  اقت�شاديًا  مهمة  اأ�شماك  املثال، 

�شيدها  حما�شيل  ارتفعت  وقد  عليها.  امل�شتهلكني  طلب 

ب�شكل كبري، لتبلغ 4.2 مليون طن عام 2008، بزيادة 35 يف 

املئة، ما يجعل بع�ض اأنواعها على �شفري النقرا�ض.
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على  ال�شغط  تخفيف  يف  املائي  ال�شتزراع  ي�شاعد  قد 

لهذا  ال�شنوية  النمو  معدلت  لكن  الأ�شماك.  خمزونات 

 1992 بني  املئة  يف   260 )بزيادة  املئة  يف   8 نحو  تبلغ  القطاع 

حم�شول  اإجمايل  ن�شف  من  اأكرث  الآن  يعادل  ما  و2009(، 

خلل  من  البيئة،  على  �شلبًا  يوؤثر  وهذا  الطبيعية.  امل�شائد 

خ�شارة غابات املنغروف لإقامة املزارع، و�شوء ادارة الف�شلت 

اأخرى.  واأ�شباب  احليوية،  امل�شادات  وتدفق  ال�شمكية، 

يف  العاملي  ال�شمكي  ال�شتزراع  من  املئة  يف   90 نحو  وميار�ض 

اآ�شيا، وغالبيته العظمى يف ال�شني.

املوا�شي  اإنتاج  ارتفع  الأ�شماك،  اإنتاج  تنامي  موازاة  ويف 

اأي  واملحا�شيل الأخرى بن�شبة 45 يف املئة بني 1992 و2009، 

املئة.  يف   26 بلغ  الذي  ال�شكان  عدد  ارتفاع  �شعفي  يقارب  ما 

اإل هام�شيًا باإجمايل  لكن ازدياد حما�شيل احلبوب ل يرتبط 

امل�شاحة املزروعة، بل يعتمد ب�شكل �شبه ح�شري على الزراعة 

اىل  رئي�شيًا،  دورًا  الأ�شمدة  ا�شتعمال  يوؤدي  حيث  املكثفة، 

الزراعة  تو�شعت  حني  ويف  الري.  عمليات  ازدياد  جانب 

بنحو  ت�شتاأثر  فانها   ،1992 منذ  املئة  يف   21 بن�شبة  املكثفة 

اأنحاء  يف  العذبة  املياه  م�شحوبات  اجمايل  من  املئة  يف   70

العذبة  املياه  توافر  على  ال�شغط  من  مزيدًا  وتلقي  العامل، 

اأ�شًل واملتناق�شة ب�شكل �شريع يف مناطق كثرية.  ال�شحيحة 

وثمة حما�شيل قليلة، مثل ق�شب ال�شكر وفول ال�شويا وزيت 

مبا  ال�شتوائية  املناطق  يف  دراماتيكيًا  تو�شعت  النخيل، 

من  ا�شتتبعه  ما  مع  و2009،   1992 بني  املئة  يف   70 على  يزيد 

اأن  كما  الطبيعية.  الإيكولوجية  النظم  على  �شلبية  تاأثريات 

املاعز  خ�شو�شًا  الرعوية،  احليوانات  لأعداد  امل�شتمر  الزدياد 

الذي ازدادت اأعداده باأكرث من 45 يف املئة منذ 1992، يت�شبب 

اأ�شًل يف املناخات �شبه  يف تدهور الأرا�شي الع�شبية الفقرية 

لل�شتغلل  بديلة  طريقة  الع�شوية  الزراعة  وتعترب  اجلافة. 

والأ�شمدة  الثقيلة  واملاكينات  الطبيعية  للموارد  املفرط 

بني  املئة  يف   240 بلغ  كبري  ب�شكل  تتو�شع  وهي  الكيميائية، 

اأقل من واحد يف املئة من  1999 و2009، لكنها مع ذلك متثل 

الأرا�شي الزراعية العاملية.

 

اأنباء �سارة

اأي�شًا.  اإيجابي  تغري  على  دلئل  ثمة  الوقائع،  هذه  رغم  على 

لنبعاثات  امل�شتمر  الزدياد  حيال  القلق  يتنامى  حني  ففي 

بروتوكول  اأظهر  البيئية،  وتاأثرياتها  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

لطبقة  امل�شتنزفة  املواد  ا�شتبعاد  عن  امل�شوؤول  مونرتيال، 

تخفي�ض  يف  تنجح  اأن  دولية  لتفاقية  ميكن  كيف  الأوزون، 

ا�شتهلك هذه املواد بن�شبة 93 يف املئة بني 1992 و2009. فهذا 

ال�شابق  املتحدة  الأمم  عام  اأمني  اعتربه  الذي  الربوتوكول، 

يف  فقط  ي�شاعد  ل  دولية«،  اتفاقية  اأجنح  »رمبا  اأنان  كويف 

حماية طبقة الأوزون، بل يوؤدي اىل فوائد م�شرتكة جوهرية 

باحلد من تغري املناخ، اذ ان كثريًا من املواد امل�شتنزفة لطبقة 

ت�شبب  فعالة  دفيئة  غازات  ذاته  الوقت  يف  هي  الأوزون 

الحتبا�ض احلراري.

الأطراف  املتعددة  البيئية  التفاقيات  عدد  ارتفع  وقد 

بن�شبة 330 يف املئة بني 1992 و2010، ما يظهر اإقرارًا �شيا�شيًا 

بالق�شايا البيئية. ومن ناحية القطاع اخلا�ض، يتزايد الإقرار 

اعتماد  ازداد  املثال،  �شبيل  على  البيئية.  الدارة  مبعايري 

مقيا�ض اآيزو 14000 بن�شبة 1500 يف املئة بني العامني 1999 

لتخفيف  ومعايري  ممار�شات  املقيا�ض  هذا  ويحدد  و2009. 

التاأثريات ال�شارة على البيئة وحتقيق اأداء بيئي جيد.

الطاقة  يف  ال�شتثمارات  ازدادت  اأخرى،  جهة  من 

ليبلغ  و2010،   2004 بني  املئة  يف   540 بن�شبة  امل�شتدامة 

جمموعها 2011 بليون دولر.

يف  اجلديدة  ال�شتثمارات  جتاوزت  الأوىل،  وللمرة 

م�شاريع و�شركات الطاقة املتجددة الكبرية يف البلدان النامية 

اإمدادات  �شهدت  ذلك،  واىل  املتقدمة.  البلدان  يف  التي  تلك 

يف   30000 من  اأكرث  بلغت  مذهلة،  زيادات  املتجددة  الطاقة 

يف   6000 من  واأكرث  ال�شم�شية  الفوتوفولطية  النظم  يف  املئة 

ال�شم�ض  طاقة  لكن  و2009.   1992 بني  الرياح  طاقة  يف  املئة 

الطاقوية  الإمدادات  من  فقط  املئة  يف   0.3 ت�شكل  والرياح 

الطاقة  ذلك  يف  مبا  املتجددة،  الطاقة  �شكلت  وقد  العاملية. 

املائية وطاقة الكتلة احليوية مثل احلطب والروث، 16 يف املئة 

الجتار  وازداد   .2010 عام  العاملية  الطاقوية  المدادات  من 

على  تزيد  بن�شبة  �شريعًا  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  بانبعاثات 

وعدم  اجلزئي  التنفيذ  لكن  و2010.   2005 بني  املئة  يف   1200

و�شوح الأنظمة امل�شتقبلية يف التفاقية التي �شتلي بروتوكول 

كيوتو ي�شببان خ�شائر كبرية يف قيمة الآليات احلالية.

وقلة  البيئية،  الق�شايا  يف  حمدود  تقدم  حتقيق  مع 

ي�شتمر  تروى،  اأن  ت�شتحق  التي  احلقيقية  النجاح«  »ق�ش�ض 

والتنوع  واملياه  الأرا�شي  من  البيئة،  مكونات  جميع  تدهور 

البيولوجي اىل املحيطات والغلف اجلوي. وعلى رغم اإحراز 

تقدم كبري يف تكنولوجيات املعلومات والت�شالت، مل تتحقق 

اخرتاقات مماثلة يف تقييم حالة البيئة. واىل حني اإيلء هذه 

جمالت  يف  احلال  هي  كما  ت�شتحقه،  الذي  اللتزام  الق�شية 

املراقبة �شوف ي�شتمران  البيانات و�شعف  اأخرى، فان نق�ض 

يف اإعاقة »�شنع �شيا�شة �شليمة مبنية على الرباهني«.

حت�شني  على  واملوارد  النتباه  تركيز  اىل  ملحة  احلاجة 

من  امل�شتويات،  جميع  على  البيئية  البيانات  وجمع  املراقبة 

واأي  القرار.  ل�شنع  ومنا�شبة  موثوقة  معلومات  توفري  اأجل 

والق�شايا  املتجذرة  البيئية  امل�شاكل  ملعاجلة  جديد  التزام 

■ النا�شئة يتطلب تعاونًا ومرونة وحلوًل خلقة. 

�ل�سورتان:

�ىل �ليمني: 

عاملة ت�سع كماممة يف 

العا�سمة بيجينغ اإحدى 

اأكرث املدن تلوثًا بانبعاثات 

امل�سانع وال�سيارات

والعوا�سف الغبارية

�ىل �لي�سار:

�سارع يف نيويورك

اأغلق للم�ساة يف يوم عطلة. 

لقد بلغ عدد �سكان الأر�ص 

7 بليني ن�سمة، ويتوقع 

ارتفاعه اإىل 9 بليني 

�سنة 2050
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طموح مملكة الطاقة الم�ستدامة

ال�سعوديـة تنظـر اإىل   الـ�سم�س

باتر وردم 

الثقافية  منها  الدول،  هوية  ت�شنع  عوامل  عدة  هناك 

بع�ض  ويف  واجلغرافية.  والتاريخية  واحل�شارية 

وتلك  القت�شادية  العوامل  اأي�شًا  ذلك  يف  ت�شاهم  الأحيان 

املتعلقة باملوارد. يف هذا ال�شياق، تعترب دول اخلليج العربي من 

املجموعات املتميزة عامليًا من حيث الهوية القت�شادية، باعتبار 

الدول  تلك  يف  واحل�شرنة  القت�شاد  لتطور  الرئي�شي  الدافع  اأن 

ي�شكل  ل  عنه  ي�شتغنى  ل  طاقة  كمورد  النفط  لكن  النفط.  هو 

يف  خرياته  ا�شتثمار  ميكنها  التي  الدول،  لتلك  الوحيدة  الهوية 

تطوير موارد الطاقة املتجددة واأهمها الطاقة ال�شم�شية.

يف اململكة العربية ال�شعودية، وبف�شل منهجية تخطيط 

حديثة وموؤ�ش�شات متتلك طموحًا واآفاقًا وا�شعة وموارد مالية 

وفنية كبرية، ميكن للطاقة ال�شم�شية اأن ت�شهد انطلقة جادة 

معها  وتدعم  الطاقة،  من  اململكة  احتياجات  ثلث  نحو  توفر 

حماولت اإنتاج الطاقة املتجددة يف العامل العربي.

لقد اأدى النمو ال�شكاين الكبري يف ال�شعودية، مرتافقًا مع 

زيادة الطلب على الكهرباء وحتلية املياه، اإىل �شرورة التفكري 

الرثوة  م�شاهمة  على  للحفاظ  البديلة  الطاقة  خيارات  يف 

الت�شدير  تكثيف  طريق  عن  القت�شاد،  دعم  يف  النفطية 

وتقليل ال�شتهلك املحلي. فوفقًا لتقرير م�شلحة الإح�شاءات 

املئة  يف   333 بن�شبة  ال�شكان  عدد  ازداد  واملعلومات،  العامة 

خلل الفرتة املمتدة بني 1975 و2009 ليبلغ 25 مليون ن�شمة، 

ما يجعل النمو ال�شكاين يف ال�شعودية الأ�شرع يف العامل.

ا�شتهلك  ازداد  امل�شتمر،  ال�شكاين  النمو  هذا  مع  وترافقًا 

ا�شتهلك  بات  بحيث  �شنويًا،  املئة  يف   6 بن�شبة  الكهرباء 

املواطن ال�شعودي للطاقة الكهربائية، البالغ 7700 كيلوواط، 

العاملي  الفردي  ال�شتهلك  معّدل  اأ�شعاف  ثلثة  على  يزيد 

تهدف ال�سعودية اىل 

اإنتاج 10 يف املئة من 

طاقتها من م�سادر 

متجددة بحلول �سنة 

2020. وقد اأعلنت 

موؤخرًا خطة طموحة 

لإنتاج 41 جيغاواط 

من الطاقة ال�سم�سية 

بحلول �سنة 2032 

لتاأمني ثلث حاجاتها 

الكهربائية
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ال�سعوديـة تنظـر اإىل   الـ�سم�س

البالغ 2500 كيلوواط، بناًء على تقرير حمّدث �شادر عن ق�شم 

الثاين )يناير(  الأبحاث يف جملة »اإيكونوم�شت« يف كانون 

2011. واإذا ما عرفنا اأن برميل النفط لل�شتهلك املحلي يباع 

تخ�شي�ض  فاإن  الدعم،  بعد  دولرات   4 بقيمة  ال�شعودية  يف 

املحلي  ال�شتهلك  من  بدًل  للت�شدير  النفط  براميل  مليني 

ال�شعر  فارق  طريق  عن  هائلة  اقت�شادية  مكا�شب  �شيحقق 

الذي يبلغ نحو 13.6 بليون دولر �شنويًا.

ال�شعودية باإمكانات �شخمة لتوليد الطاقة. وعلى  تتمتع 

يف  اخلام  النفط  من  الأكرب  الحتياط  ذات  الدولة  كونها  رغم 

من  هائلة  كميات  ا�شتغلل  على  قادرة  اأي�شًا  فاإنها  العامل، 

الباحث  ويقدر  ال�شم�شية.  الطاقة  وخا�شة  املتجددة  الطاقة 

بعنوان  له  درا�شة  يف  ال�شالح  يا�شر  الدكتور  ال�شعودي 

اململكة  اأن  ال�شعودية«  يف  املتجددة  الطاقة  »�شيناريوهات 

احتياجاتها  من  املئة  يف  و45   15 بني  ما  توليد  على  قادرة 

�ل�سورة: 

مواطن �سعودي على 

الطريق يف حماذاة حقل 

للطاقة ال�سم�سية يف مدينة 

امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتكنولوجيا

اأربعة  على  بناء  ال�شم�شية،  الطاقة  طريق  عن  الطاقوية 

�شيناريوهات خمتلفة تفرت�ض تغريات معينة يف الت�شريعات 

التكنولوجيا  ونوع  املتاحة  النفط  وكميات  املوؤ�ش�شية  والبنية 

وغريها من العوامل.

طريقة  يف  خمتلفة  موؤ�ش�شات  اإىل  اجلديدة  الروؤى  حتتاج 

الأخرية  الآونة  يف  ال�شعودية  �شهدت  وقد  والإدارة.  التفكري 

اإنتاج  طريقة  تغري  قد  التي  البحثية  املوؤ�ش�شات  بع�ض  اإن�شاء 

احلديث  ميكن  ال�شياق  هذا  ويف  وتوطينها.  التكنولوجيا 

تقود  التي  واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبداللـه  امللك  مدينة  عن 

بداأت  نف�شه،  الوقت  ويف  البديلة.  الطاقة  يف  الريادة  م�شرية 

وتقنية  جتارية  �شمعة  تكوين  ال�شعودية  الطاقة  �شركات 

واملياه  الطاقة  �شركة  اأن  بحيث  الدويل،  امل�شتوى  على  عالية 

بعطاء  الفوز  من  موؤخرًا  متكنت    )ACWA( ال�شعودية 

اإن�شاء حمطات للطاقة ال�شم�شية يف جنوب اأفريقيا من خلل 

اإ�شبانية  و�شركة  الإماراتية  »م�شدر«  موؤ�ش�شة  مع  ائتلف 

ال�شركة  عر�ض  وت�شمن  ال�شم�شية.  بالطاقة  متخ�ش�شة 

ال�شعودية توفري قدرة تخزينية هي الأكرب يف العامل بالن�شبة 

جيغاواط   200 وتبلغ  املركزة،  ال�شم�شية  الطاقة  لتكنولوجيا 

�شاعة �شنويًا )اجليغاواط 1000 ميغاواط(.

مملكـة ال�سم�ص

عبدالـله  امللك  مدينة  اأعلنتها  التي  هي  طموحًا  اخلطط  اأكرث 

»مملكة  اإىل  ال�شعودية  لتحويل  واملتجددة  الذرية  للطاقة 

الطاقة امل�شتدامة«. وتت�شمن اخلطة دعم ا�شتثمارات بقيمة 

109 بليني دولر لإن�شاء �شناعة للطاقة ال�شم�شية ت�شتطيع 

بحلول  الكهرباء  من  ال�شعودية  احتياجات  ثلث  نحو  اإنتاج 

�شنة 2032. هذا يقارب قدرة 41 جيغاواط، وهي كمية هائلة 

املتجددة  للطاقة  منتج  اأكرب  اأن  خا�شة  املقايي�ض،  بجميع 

اإىل 48 جيغاواط  حاليًا وهي ال�شني و�شلت يف العام املا�شي 

متجاوزة اأملانيا وبريطانيا.

تزمع  التي  الطموحة  ال�شم�شية  الطاقة  هذه  وتنق�شم 

اخلليا  من  جيغاواط   16 اإىل  اإنتاجها  على  ال�شعودية 

املركزة  ال�شم�شية  الطاقة  من  جيغاواط  و25  الفوتوفولطية 

الكهربائية  الطاقة  تخزين  على  بقدرتها  متيز  التي   )CSP(

على  كبري  ب�شكل  تعتمد  دولة  يف  جدًا  مهم  وهذا  اأطول،  ملدة 

اأجهزة التكييف. اأما من حيث املوارد املالية فقد مت تخ�شي�ض 

الطاقة  توليد  ملحطات  الراأ�شمالية  للكلفة  دولر  بليون   82

ال�شعوديني  الفنيني  لتدريب  دولر  بليون  و27  ال�شم�شية، 

»خلق  ويعترب  و�شيانتها.  وت�شغيلها  املحطات  اإدارة  على 

للخطة،  ال�شرتاتيجية  النتائج  اأهم  من  واحدًا  الوظائف« 

خا�شة يف حال ا�شتخدام املوؤ�شر املعروف عامليًا وهو خلق 50 

وظيفة لكل ميغاواط من الطاقة ال�شم�شية املنتجة يف مراحل 

البحث والتطوير والرتكيب والت�شغيل وال�شيانة. وهذا يعني 

الأمر  واقع  يف  مت  ولو  جديدة،  وظيفة  مليوين  نحو  ح�شابيًا 

خلق ن�شفها فهو يف ذاته اإجناز عظيم.

ال�شتهلك  بتقلي�ض  ال�شرتاتيجي  الهدف  اىل  واإ�شافة 

اأي�شًا  ال�شعودية  تخطط  الكهرباء،  اإنتاج  يف  للنفط  املحلي 

قطاع  احتياجات  تغطية  بهدف  املتجددة  الطاقة  لإنتاج 

حتلية مياه البحر. فقد جاء يف تقرير املنتدى العربي للبيئة 

عامل  يف  الأخ�شر  »القت�شاد  بعنوان   2011 ل�شنة  والتنمية 

عربي متغري« اأن 25 يف املئة من اإنتاج النفط والغاز ال�شعودي 

ز
رت

ي
و

ر
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اأ�شا�ض  وعلى  املياه،  واإنتاج  الكهرباء  لتوليد  حمليًا  ي�شتعمل 

املعدلت احلالية لنمو الطلب �شتكون هذه الن�شبة 50 يف املئة 

بحلول �شنة 2030. ويف درا�شة للم�شت�شار ماهر العودان يف 

مقارنة  متت  واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبدالـله  امللك  مدينة 

املركزة  احلرارة  ا�شتخدام  طريق  عن  احلرارية  التحلية  كلفة 

من ال�شم�ض بكلفة الوقود الأحفوري امل�شتخدم حاليًا. فات�شح 

العامل  م�شتوى  على  الأوىل  الدولة  تعد  التي  ال�شعودية،  اأن 

املدعوم  الوقود  من  كبرية  كميات  ت�شتهلك  املياه،  حتلية  يف 

لإنتاج ثلثة مليني مرت مكعب من املياه املحلة يوميًا. وهذه 

الكميات تزداد �شنويًا مع النمو ال�شكاين وال�شناعي املتزايد، 

للأجيال  املحلة  واملياه  الكهرباء  توفري  حتدي  يفر�ض  ما 

لتحلية  كبرية  اقت�شادية  جدوى  الدرا�شة  اأثبتت  وقد  املقبلة. 

مياه البحر بوا�شطة الطاقة ال�شم�شية.

�سناعة املعدات ال�سم�سية

بع�ض  �شت�شكل  املناخية  العوامل  اأن  جيدًا  ال�شعودية  تعلم 

اإن�شاء املحطات ال�شم�شية، وخا�شة درجات  العوائق الفنية يف 

احلرارة العالية جدًا والرتكيز ال�شم�شي ال�شاطع وهما عاملن 

ال�شم�شية،  واملرايا  اخلليا  لعمل  املنا�شبة  الظروف  يف  يوؤثران 

�شلبًا  يوؤثر  الذي  الرملية  العوا�شف  عن  الناجم  الغبار  وكذلك 

يتطلب  وهذا  واملرايا،  اخلليا  لهذه  الإنتاجية  القدرة  على 

اأن  القول  نافلة  ومن  ال�شيانة.  يف  والكلفة  اجلهد  من  الكثري 

ال�شعودية �شتكون بحاجة اإىل تخ�شي�ض موازنة عالية لتقدمي 

م�سنع بولي �سيليكون في ينبع

للمعدات  م�سّنع  اأكبر  ثاني  الألمانية،    Centrotherm SiTec �سركة   وقعت 

في    IDEA Polysilicon �سركة  مع  اتفاقية  العالم،  في  ال�سم�سية  الفوتوفولطية 

ال�سعودية، لإن�ساء م�سنع للمعدات الفوتوفولطية ال�سم�سية في مدينة ينبع على 

اللتين  والخبرة  بالتكنولوجيا   IDEA تزويد  الى  التفاقية  وتهدف  الأحمر.  البحر 

تحتاجهما لت�سبح قوة �سوقية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، التي 

تجتذب اهتمامًا متزايداً من قطاع الطاقة ال�سم�سية العالمي، خ�سو�سًا في اأوروبا 

العربية  ال�سحارى  في  ال�سم�سية  الطاقة  لتوليد  »ديزرتك«  مبادرة  اإطالق  بعد 

وت�سديرها الى اأوروبا.

الذي �ساركت في  الم�سنع،  الم�سروع نحو 1.1 بليون دولر. و�سيكون  تبلغ كلفة 

تمويله مجموعة من الم�ستثمرين في الخليج العربي، الأول في ال�سرق الأو�سط. وتبلغ 

القدرة المخططة لالإنتاج 10 اآلف طن �سنويًا من البولي �سيليكون العالي الجودة.

خاليا فوتوفولطية: 16 جيغاواط

طاقة �سم�سية مركزة: 25 جيغاواط

وقود اأحفوري: 60.5 جيغاواط

طاقة نووية وغريها: 21 جيغاواط

اأيام ال�سنة

اخلطة ال�سعودية خلليط 

الطاقة على امتداد

�سنة 2032

الدعم واحلوافز ل�شناعة الطاقة ال�شم�شية النا�شئة، ومتكينها 

من تقدمي طاقة كهربائية باأ�شعار تتنا�شب مع الأ�شعار املبنية 

ال�شتهلك  تخفي�ض  فاإن  البعيد،  املدى  وعلى  النفط.  على 

املحلي من النفط وحفظه لأغرا�ض الت�شدير �شتكون له عوائد 

و�شيكون  ال�شم�شية.  للطاقة  املقدم  الدعم  من  اأكرب  اقت�شادية 

�شناعة  لتمويل  وم�شاندًا  حقيقية  نعمة  احلال  هذه  يف  النفط 

الطاقة ال�شم�شية، خ�شو�شًا يف مرحلة البداية.

�شوف تنطلق ال�شعودية من مرحلة متاأخرة جدًا، لأن اإنتاج 

والهدف  فقط.  ميغاواط   3 حاليًا  يبلغ  فيها  املتجددة  الطاقة 

للطاقة  م�شتدامة  �شناعة  اإن�شاء  هو  اخلطة  من  ال�شرتاتيجي 

ال�شم�شية، تخف�ض ال�شتهلك املحلي للنفط وخا�شة يف جمال 

ميكن  يوميًا  نفط  برميل  األف   523 توفري  وبالتايل  التحلية، 

تخ�شي�شها لأغرا�ض الت�شدير.

ال�شم�شية  الطاقة  اإنتاج  �شركات  تنظر  اأن  الطبيعي  ومن 

خا�شة  ال�شعودية،  اخلطط  اإىل  الهتمام  من  بكثري  العامل  يف 

اأوروبا  يف  ال�شم�شية  للطاقة  احلكومي  الدعم  تخفي�ض  مع 

تراجع  اأول  اإىل  اأدى  ما  الدولية،  القت�شادية  الأزمة  نتيجة 

ال�شعود  من  عقدين  بعد   2011 عام  ال�شم�شية  الألواح  بيع  يف 

بنك«  »دويت�شه  من  املتوفرة  املعلومات  وبح�شب  املتوا�شل. 

الأملاين، فاإن العطاء الأول الذي �شتطرحه احلكومة ال�شعودية 

يف  الفوتوفولطية  اخلليا  من  ميغاواط   1100 بقدرة  �شيكون 

احلرارية  الطاقة  من  ميغاواط   900 اإىل  اإ�شافة  املقبلة،  ال�شنة 

اإىل  ال�شتثمار  لكلفة  الأولية  التقديرات  وت�شري  ال�شم�شية. 

قيمة 2.17 دولر لكل واط يتم اإنتاجه، مع افرتا�ض تراجع كلفة 

اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية يف ال�شنوات املقبلة نتيجة 

تطور التكنولوجيا.

حتاول  اإطلقها،  املزمع  الكربى  امل�شاريع  عن  وبعيدًا 

احلجم  ذات  املبادرات  بع�ض  تنفيذ  ال�شعودية  املوؤ�ش�شات 

ومنها  املتجددة.  الطاقة  جدوى  لإثبات  واملتو�شط  ال�شغري 

الطاقة  با�شتخدام  والكهرباء  املياه  لإنتاج  الوطنية  املبادرة 

امللك  مدينة  بها  تقوم  التي  ميغاواط   10 بقدرة  ال�شم�شية 

الكهرباء  اإنتاج  وم�شروع  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

للعلوم  عبدالـله  امللك  بجامعة  اخلا�ض  ال�شم�شية  بالطاقة 

ال�شعودية«  »اأرامكو  وم�شروع  ميغاواط،   2 بقدرة  والتقنية 

بالألواح  هكتارًا   16 م�شاحته  تبلغ  �شيارات  مواقف  لتغطية 

 2 الظهران  يف  ال�شمايل  املجمع  تزويد  بهدف  الفوتوفولطية 

ميغاواط من الكهرباء، وم�شروع مماثل يف الريا�ض ملركز امللك 

عبد الـله للبرتول والعلوم والأبحاث التطبيقية.

الكمية  هذه  اإنتاج  اىل  الطموح  فعًل  للخيال  املثري  من 

املوارد  ال�شعودية  ومتتلك  ال�شم�شية.  الطاقة  من  الهائلة 

مع  ذلك  يرتافق  اأن  ويجب  املطلوبة.  والإمكانات  واحلوافز 

بوادر  بداأت  وقد  ا�شتريادها،  بدل  اللزمة  املعدات  اإنتاج 

لكن  ال�شم�شية.  الطاقة  لتجهيزات  حملية  �شناعية  انطلقة 

ال�شائدة.  الثقافة  تغيري  هو  واملال  التكنولوجيا  من  الأهم 

تخفيف  مع  ال�شم�شية  الطاقة  اإنتاج  خمطط  ترافق  ما  واإذا 

املنزيل،  ال�شتهلك  وخا�شة  قطاعات،  عدة  يف  ال�شتهلك 

والعامل  ال�شعودية  يف  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  ودعم 

للتخفيف  الدولية  اجلهود  يف  اجلدية  وامل�شاهمة  العربي، 

من النبعاثات الكربونية امل�شببة للحتبا�ض احلراري وتغري 

اأن تكون مملكة  اأن تطمح ال�شعودية فعًل اإىل  املناخ، فيمكن 

ال�شم�ض خلل العقدين املقبلني.  ■ 
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فرح العطيات  )عّمان(

الربنامج  يف  النظر  باإعادة  املطالب  تعالت  فيما 

الإ�شعاعي  الت�شرب  حادثة  بعد  الأردين،  النووي 

يف  وخرباء  م�شوؤولون   
ّ
اأ�شر الياباين،  فوكو�شيما  مفاعل  من 

الطاقة النووية على اأن احلال بالن�شبة اىل الأردن خمتلفة من 

حيث ت�شاميم املفاعلت والظروف اجلغرافية واجليولوجية.

واأتى قرار جمل�ض النواب يف 30 اأيار )مايو( 2012 باملوافقة 

على تو�شية جلنة الطاقة بوقف م�شروع املفاعل النووي، اإىل 

اللزم  التمويل  وتاأمني  اقت�شادية  جدوى  درا�شة  توافر  حني 

بالعدول  املحلي  واملجتمع  الن�شطاء  ملطالب  انت�شارًا  لبنائه، 

�شرورة  للحكومة  امللزم  قراره  يف  املجل�ض  واأكد  اإقامته.  عن 

املتطلبات  يراعي  املفاعل  لقامة  منا�شب  موقع  على  التفاق 

الدولية وال�شمانات البيئية وامل�شادر املائية اللزمة.

والرثوة  الطاقة  جلنة  اأ�شدرت  بعدما  القرار  هذا  جاء 

اأخفت  الذرية  الطاقة  هيئة  اأن  اعترب  تقريرًا  النيابية  املعدنية 

حقائق حول تكاليف اإقامة مفاعل نووي. فهي زعمت للجنة 

�شيكلف  ميغاواط   1000 بقدرة  نوويًا  مفاعًل  اأن  النيابية 

خم�شة بليني دولر، لكنها مل تف�شح عن تكاليف نواح اأخرى 

وتخزين  الت�شغيل  وكهرباء  التربيد  مياه  مثل  امل�شروع،  يف 

�شنني.  بعد  التقاعد  على  املفاعل  واإحالة  النووية  النفايات 

مفاعل نووي للأردن؟
اأن  اخلراب�شة  حممود  النائب  القانونية  اللجنة  رئي�ض  وقّدر 

التكاليف الإ�شافية �شرتفع كلفة امل�شروع اىل 20 بليون دينار 

)28 بليون دولر(. لكن رئي�ض الهيئة الدكتور خالد طوقان 

اإقامة  هو  النيابية  اللجنة  تقرير  يعنيه  ما  اإن  قائًل  ذلك،  نفى 

علقة  ول  الكهرباء،  �شبكة  وتطوير  املياه  لتحلية  حمطة 

لهاتني مب�شروع املفاعل النووي.

واأو�شح طوقان اأن تربيد املفاعل يحتاج اىل ثمانية مليني 

على  اتفق  التي  امل�شاحات  واأن  �شنويًا،  املاء  من  مكعب  مرت 

التنقيب فيها عن اليورانيوم تبلغ 1460 كيلومرتًا مربعًا. واأكد 

الدولية  والأ�ش�ض  املعايري  وفق  جاء  املفاعل  موقع  اختيار  اأن 

امل�شتدام،  املائي  الوجود  ومنها  العامة،  لل�شلمة  املتبعة 

على  خطورة  ت�شكل  قد  التي  الطبيعية  اخلارجية  والعوامل 

مثل  الب�شرية  والعوامل  والزلزل،  الفي�شانات  مثل  املن�شاأة 

ياأخذ  وهو  الع�شكرية.  والوحدات  امللحة  وخطوط  امل�شانع 

والبيئة  العامة  ال�شحة  على  املحتملة  التاأثريات  العتبار  يف 

املفاعل  ت�شغيل  عن  الناجتة  النووية  النفايات  اأما  املحيطة. 

ف�شيتم دفنها بطريقة اآمنة داخل املفاعل.

ال�سلمة واجلدوى القت�سادية

حمافظتا  خ�شو�شًا  الأردن،  يف  خمتلفة  مناطق  �شهدت 

راف�شة  وا�شعة،  ونيابية  �شعبية  حتركات  والزرقاء،  املفرق 

هل يم�سي الأردن 

في م�سروع اإقامة 

مفاعل نووي 

للأغرا�ص ال�سلمية؟ 

الجدل م�ستمر بين 

معار�سين يوؤكدون 

عدم التاأهل لإدارة 

المحاذير النووية 

ومنا�سرين يطمئنون 

الى اأخذ كل �سروط 

ال�سلمة في العتبار. 

مجل�ص النواب اأ�سدر 

موؤخرًا تو�سية ملزمة 

للحكومة بوقف 

الم�سروع موقتًا حتى 

اإعداد درا�سة جدوى 

اقت�سادية وتوفير 

التمويل اللزم لإقامة 

المفاعل



39چهللايوليو/�أغ�سط�س 2012

�ل�سورتان: 

متظاهرون يطالبون 

بوقف م�سروع

املفاعل النووي )�ساهر قد�رة(

من  خماوف  و�شط  اأرا�شيها،  على  النووية  املحطة  اإقامة 

تظاهرات  وقامت  و�شكانها.  املنطقة  ي�شيب  اإ�شعاعي  تلوث 

وا�شتدامة،  اأمانًا  اأكرث  بدائل  يف  بال�شتثمار  تطالب  عديدة 

�شكان  خماوف  وتدور  الرياح.  وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  مثل 

املحافظتني القريبتني من قرية املجدل، التي تبعد عن عمان 

40 كيلومرتًا وقد مت اختيارها كموقع حمتمل للمفاعل، حول 

افتقار هيئة الطاقة الذرية اىل خربات وفنيني لإدارة النفايات 

ال�شلمة  م�شتويات  اأعلى  ت�شمن  اآمنة  بطريقة  النووية 

للمواطنني والبيئة.

الذرية  الطاقة  هيئة  خّول  ال�شابق  النواب  جمل�ض  وكان 

كخيار  النووية  ال�شرتاتيجية  وتنفيذ  الوطني  اجلهد  قيادة 

ا�شرتاتيجي للأردن، الذي ي�شتورد 95 يف املئة من احتياجاته 

الطاقوية وينفق عليها 25 يف املئة من ناجته املحلي الإجمايل.

اإن  الزعبي  ن�شال  الدكتور  الأردين  النووي  اخلبري  وقال 

الإجراءات كانت متجهة نحو اإقامة امل�شروع من دون تخطيط 

واقت�شاديًا.  علميًا  الذرية  الطاقة  وكالة  �شروط  وفق  �شليم 

اخلربة  ذات  الدول  اإحدى  اأجرتها  التي  الدرا�شة  اأن  واأ�شاف 

باملفاعلت النووية ملوقع مقرتح لإقامة امل�شروع بينت اأنه فوق 

�شدع زلزايل. وبعد اإبلغ اجلهات املعنية، مت البتعاد 50 مرتًا 

القائمني  كفاءة  وعدم  التخبط  على  يدل  »وهذا  ال�شدع،  عن 

على امل�شروع«.

اأنه مت انفاق 15 مليون دينار )21 مليون  واأ�شاف الزعبي 

منها،  يذكر  �شيء  ينفذ  مل  التي  اجلدوى  درا�شة  على  دولر( 

ُقحمت يف امل�شروع باأرقام 
واأن كثريًا من املعدات وامل�شتلزمات اأ

بلغت اأربعة اأ�شعاف الثمن احلقيقي، مما يعني وجود ف�شاد 

دينار  مليون   250 نحو  اإنفاق  عن  البع�ض  ويتحدث  مايل. 

)350 مليون دولر( على امل�شروع حتى الآن.

لوزارته  �شيكون  اأنه  اأكد  اخلياط  يا�شني  البيئة  وزير  لكن 

الأردين.  النووي  الربنامج  تنفيذ  قرار  يف  مبا�شر  دور 

املفاعل  ببناء  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�شات  وبا�شتكمال 

لتعدين  القت�شادية  واجلدوى  املختارة  والتكنولوجيا 

للم�شي  وطني  م�شتوى  على  القرار  اتخاذ  �شيتم  اليورانيوم، 

بامل�شروع اأو التخلي عنه. وقال ان وزارة البيئة �شتقوم بدورها 

وح�شب  كامًل  للم�شروع  البيئي  الأثر  بدرا�شات  املتعلق 

الأ�شول، وهذا ي�شمل كل موقع �شيتم اقرتاحه.

اأحمد  الأردنية  البيئة  جلمعية  التنفيذي  املدير  اأما 

اخلطورة  بهذه  ا�شرتاتيجيًا  م�شروعًا  اأن  فاعترب  الكوفحي 

والأهمية والكلفة املالية اإمنا يقت�شي اأن تتم درا�شته موؤ�ش�شيًا 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الت�شريعية  اجلهة  مع  وب�شفافية 

وحذر  اأبعاده.  كل  ملناق�شة  الإعلم  وو�شائل  العلقة  ذات 

املفاعلت  من  الت�شرب  وحالت  الأمنية  احلوادث  تزايد  من 

من  الكهرباء  اإنتاج  اأن  على  و�شدد  العامل.  حول  النووية 

ال�شحراء  حتويل  طريق  عن  النظيقة،  املتجددة  الطاقات 

واأجدى  بيئيًا  اأ�شلم  حل  ورياح،  �شم�شية  مزارع  اإىل  الأردنية 

تلك  مثل  ل�شروط  يخ�شع  ول  البعيد،  املدى  يف  اقت�شاديًا 

املفرو�شة على تخ�شيب اليورانيوم حمليـًا.

الذرية  الطاقة  هيئة  رئي�ض  نائب  اأو�شح  اأخرى،  جهة  من 

التي  النووية  املفاعلت  اأنظمة  اأن  الأعرج  كمال  الدكتور 

�شت�شتخدم يف الأردن هي من جيل متقدم عن جيل مفاعل 

اأمواج  ب�شبب  فيه  التربيد  نظام  تعطل  الذي  فوكو�شيما 

الذي   )G3+( املتقدم  الثالث  اجليل  من  فهي  ت�شونامي. 

يعتمد نظام املاء امل�شغوط، بينما كان مفاعل فوكو�شيما من 

اجليل الثاين ويعتمد نظام املاء املغلي. ولفت اىل اأن اأنظمة 

حالت  يف  املفاعل  لتربيد  الكهرباء  على  تعتمد  لن  التربيد 

الكهربائي،  التيار  انقطاع  عند  وخا�شة  الق�شوى،  الطوارئ 

مهياأة  املفاعلت  و�شتكون  الطبيعي.  التدفق  نظام  على  بل 

من  اأعلى  اأر�شية  هزات  اأي  حدوث  حال  يف  تلقائيًا  للغلق 

الأردن  تعر�ض  وا�شتبعد  الت�شميم.  يف  املحدد  امل�شتوى 

لزلزال بقوة الزلزال الياباين نظرًا لختلف املنطقة، موؤكدًا 

عدم حدوث اأمواج ت�شونامي يف الأردن على الإطلق.

مل�سلحة من؟

الثاين  املوقع  حاليًا  اإجننرينغ«  »تراكتابيل  �شركة  تدر�ض 

املقرتح يف املجدل، بعدما قررت هيئة الطاقة الذرية يف نهاية 

لأن  العقبة،  من  بالقرب  الأول  املوقع  عن  النظر  �شرف   2011

لغايات  عالية  تكاليف  يتطلب  هناك  النووية  املحطة  اإن�شاء 

املفاعل.  تربيد  واأنظمة  الزلزالية  واملعاجلة  املوقع  تهيئة 

ال�شمرا  خربة  حمطة  مياه  من  ال�شتفادة  الثاين  املوقع  ويتيح 

نظرًا  املياه  اإىل  حاجة  اأقل  اأنه  كما  التربيد،  لغايات  القريبة 

لربودة املنطقة، بالإ�شافة اإىل ميزة قربه من �شبكة الكهرباء 

الوطنية، الأمر الذي يقلل الكلفة وفاقد الكهرباء نتيجة النقل 

عرب خطوط التوتر العايل.

مل�شروع  املوقت  بالوقف  النواب  جمل�ض  قرار  رغم  على 

التنقيب عن  اأنه لن يوؤثر على عمليات  اأعلن طوقان  املفاعل، 

يف  �شت�شدر  القت�شادية  اجلدوى  درا�شة  واأن  اليورانيوم 

الطاقة،  جلنة  رئي�ض  جامو،  جمال  لكن  )اأغ�شط�ض(.  اآب 

باأن  وا�شحة  ر�شالة  القرار  اإن  تاميز«  »جوردان  ل�شحيفة  قال 

اأو  ال�شخم  امل�شروع  هذا  بجدوى  مقتنعني  غري  الأردنيني 

اإذا كان هذا  باأهميته ال�شرتاتيجية، »فهناك �شكوك حول ما 

الربنامج مل�شلحة الأردن اأو مل�شلحة حفنة اأفراد اأو �شركات، لذا 

■ علينـا اأن نرتيث ونتاأكد من احلقـائق قبل امل�شي قدمًا. 
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عمر احلياين )�شنعاء(

واقع  من  هربًا  اأو  الكيف  عن  بحثًا  القات  مي�شغ 

بائ�ض.  هذه حال معظم اليمنيني. ثمة رغبة لدى 

البع�ض يف التخل�ض منه، لكن العادة اأقوى من كل عزمية. 

يعتزم  اأو»تخزينه«  القات  تعاطي  بجل�شات  حافل  يوم  فبعد 

املتعاطي األ يعيد الكّرة، لكن ما اأن حتل ظهرية اليوم التايل 

حتى تدفعه رغباته بقوة ل�شراء القات وتعاطيه جمددًا.

اإىل  يوميًا  اليمني  ياأخذ  خا�ض  نوع  من  »اإدمان«  اإنه 

م�شغها،  يف  ويبداأ  فمه  يف  لي�شعها  الطرية،  الأوراق  تلك 

احلني  بني  املاء  من  قليل  مع  ع�شارتها  امت�شا�ض  ويوا�شل 

وع�شر  �شاعتني  بني  ما  التخزين  عملية  ت�شتغرق  والآخر. 

اىل  متتد  وقد  الغداء،  وجبة  تناول  بعد  تبداأ  يوميًا.  �شاعات 

يف  جماعيًا،  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  الليل.  من  متقدمة  �شاعة 

اأو  »مفرج«  اأو  »ديوان«  ت�شمية  عليها  تطلق  خا�شة  جمال�ض 

تنفق  وقد  املنزل.  بناء  قبل  لها  التخطيط  يتم  »طريمانة«، 

عائلت فقرية ن�شف دخلها على القات.

عرب هذا الطق�ض الجتماعي حتّولت �شجرة القات اىل خطر 

حقيقي، موقعة اليمن يف دائرة من الكوارث ال�شحية والبيئية.

كان  اإذا  ما  حول  اليمن  يف  م�شتمرًا  جدًل  القات  ويثري 

 1973 عام  اأدرجته  العاملية  ال�شحة  فمنظمة  ل.  اأم  خمدرًا 

على  اأبحاثها  اأثبتت  بعدما  املخدرة،  املواد  قائمة  �شمن 

مادة  على  القات  نبتة  احتواء  �شنوات  �شت  مدى 

بـ»نور�شيدوفيدرين«،  اأي�شًا  املعروفة  »كاثني«، 

»اأمفيتامني«  ملادة  تاأثريها  يف  امل�شابهة 

بني  ال�شائع  املفهوم  اأن  اإل  املن�شطة. 

بع�ض  على  يحتوي  اأنه  هو  اليمنيني 

حال،  اأي  على  فقط.  املنبهات 

اأن  �شحيون  خرباء  يرى 

تكفي  ال�شحيـة  خماطره 

حلظر ا�شتهلكه.

املطري،  الـله  �شيف  يقول 

واأحد  القات  متعاطي  اأحد  وهو 

�شحاياه: »اأدى تناويل كميات كبرية من 

يف  ال�شموم  تراكم  اىل  م�شتمر  ب�شكل  القات 

ج�شمي وتدهور حالتي ال�شحية، حتى ا�شطررت 

بالتهابات  واأ�شبت  الدودية  الزائدة  ا�شتئ�شال  اإىل 

ي�سكل 10% من الزراعة وي�ستنزف 50%  من املياه اجلوفية

القات يف اليمن

كارثة بيئية و�سحية

القات  تخزين  عن  »امتنعت  وي�شيف:  الأمعاء«.  يف  حادة 

بعدما حذرين الطبيب و�شنف حالتي بال�شيئة«.

اجلهاز  على  كبري  تاأثري  للقات  يكون  الأمر  بادئ  يف 

اأ�شتاذ الأوعية الدموية والقلب يف جامعة  الع�شبي. ويو�شح 

�شنعاء الدكتور �شرف العودي اأن »ما�شغي القات ميرون يف 

تن�شيط  عن  الناجتة  الن�شراح  مبرحلة  تبداأ  خمتلفة،  مراحل 

اخلليا مبادة الكاثني، وهي مرحلة ت�شبع اخلليا بهذه املادة، 

تعقبها مرحلة الكتئاب نتيجة تعط�ض اخلليا لهذه املادة«.

�شربات  ت�شارع  زيادة  اإىل  يوؤدي  القات  تعاطي  اأن  وي�شيف 

لل�شرايني،  ت�شييق  حدوث  مع  الدم  �شغط  وارتفاع  القلب 

اليمن  يف  اله�شمي  اجلهاز  �شرطان  انت�شار  اأن  من  حمذرًا 

ب�شكل كبري هو نتيجة املبيدات امل�شتخدمة يف زراعة القات.

وي�شرح الدكتور وليد هبة اأن تناول القات يوؤدي اإىل ت�شارع 

القلب  ع�شلة  قدرة  عدم  اإىل  يوؤدي  ما  املزمن،  القلب  نب�شات 

وهذا  وف�شلها.  �شعفها  اإىل  و�شوًل  الزائد،  اجلهد  حتمل  على 

يف�شر انت�شار اأمرا�ض القلب يف اليمن بن�شبة عالية جدًا.

والأع�شاب  الدماغ  اأمرا�ض  ل�شت�شاري  درا�شة  وت�شري 

ح�شني  الدكتور  �شنعاء  يف  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف 

القلب  على  تاأثريات  للقات  اأن  اإىل   2010 عام  اجلو�شعي 

حالت  ازدياد  بني  تربط  وهي  الكبد.  تلّيف  اىل  يوؤدي  واأنه 

ال�شامة  املبيدات  ا�شتخدام  يف  والإفراط  اليمن  يف  ال�شرطان 

لت�شريع  القات  زراعة  يف  عامليًا  املحظورة  الكيميائية  واملواد 

يتعر�ض  القات  »متعاطي  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتلفت  منوه. 

حلالت مزمنة من الإم�شاك و�شوء اله�شم وفقدان ال�شهية«.

ويعدد اأطباء كرث م�شاوىء اإدمان القات، من زيادة ن�شبة 

ال�شكر يف الدم واحتمال الإ�شابة بداء ال�شكري، مرورًا بتقليل 

ن�شبة الربوتني يف الدم، و�شوًل اإىل التاأثري على منو اجل�شم 

غالبية  لدى  البنية  و�شعف  الهزال  يف�شر  ما  هذا  ولعل  كله. 

�شوء  هو  الرئي�شي  ال�شبب  رمبا  بل  اليمن.  يف  املتعاطني 

التغذية الذي يعترب تعاطي القات اأحد م�شبباته.

البيئة اأي�سًا تدفع الثمن

اأو  خمدرًا  اأكان  �شواء  الإن�شان،  ب�شحة  القات  ي�شر  مثلما 

منبهًا، فهو مبدد للمياه وم�شر بالرتبة والبيئة عمومًا.  واإذا 

اإىل  عادة  يهدف  البيئية   الأنظمة  يف  الإن�شان  تدخل  كان 

تاأمني  اإىل   يهدف  اليمن  يف  يحدث  ما  فان  الغذاء،  تاأمني 

»الكيف« لنحو �شبعة مليني متعاطي قات.

م�سغ القات اأو ما 

يعرف بـ »التخزين« 

عادة قدمية ت�ستنزف 

جيوب اليمنيني 

و�سحتهم، كما 

ت�ستنزف زراعته مياه 

البلد وتربتها
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ميني يخّزن القات )رويرتز(

وقد اأظهرت درا�شة للبنك الدويل عام 2006 اأن 72 يف املئة 

القات،  يتعاطون  ن�شائه  من  املئة  يف  و33  اليمن  رجال  من 

الدرا�شة  واأ�شارت  الأطفال.  من  متزايدة  اأعداد  اإىل  اإ�شافة 

القات  اإنتاج  يف  يعملون  مينيني  �شبعة  كل  من  واحدًا  اأن  اإىل 

وتوزيعه، ما يجعله اأكرب م�شدر للدخل يف الريف وثاين اأكرب 

والرعي،  الزراعة  قطاعي  بعد  البلد  يف  للوظائف  م�شدر 

ليفوق القطاع العام.

لزيادة  املزارعني  لدى  دافعًا  �شكل  الكيف  لأجل  الكم  هذا 

القات  باأ�شجار  املزروعة  امل�شاحة  يف  املبيدات  ا�شتخدام 

خطرية  زراعية  اآفات  اأنتج  وهذا  ال�شريعة.  الأرباح  جلني 

القانون  تطبيق  غياب  يف  خ�شو�شًا  البيئي،  بالتوازن  واأخل 

املبيدات  هذه  النباتية.  الآفات  مبيدات  تداول  ينظم  الذي 

تدين  م�شببة  الرتبة  يف  النيرتوجني  تثبيت  بكترييا  تقتل 

خ�شوبتها. وتتفاعل النيرتات املوجودة يف الرتبة مع بع�ض 

اجلوفية،  واملياه  الرتبة  تلوث  �شامة  مادة  مكونة  املبيدات، 

اأمرا�شًا  م�شببة  اأن�شجتها،  يف  وتخزنها  النبتة  متت�شها 

�شرطانية  للإن�شان. 

ويو�شح رئي�ض ق�شم الأرا�شي يف كلية الزراعة يف جامعة 

القات  ل�شجرة  »لي�شت  غامن:  اأبو  الله  عبد  الدكتور  �شنعاء 

يف  امل�شكلة  لكن  فيها.  تنمو  التي  الرتبة  على  تاأثريات �شلبية 

التوجه ال�شائد لدى املزارعني بالإفراط يف ا�شتخدام املبيدات 

الزراعية  لت�شريع منو القات«. وي�شيف اأن للمبيدات تاأثريات 

�شلبية، مثل زيادة �شلبة الرتبة التي ت�شعب تغلغل اجلذور 

يف حال ا�شتبدال القات بنباتات اأخرى. والأرا�شي التي تزرع 

بالقات ثم تتحول اإىل زراعة اأخرى تفقد املواد الغذائية اللزمة  

خلوا�ض الطعم يف اخل�شر والفواكه.

وفقًا لدرا�شة البنك الدويل، ل يتطلب القات كميات كبرية 

امت�شا�ض  على  يعمل  اأنه  اإل  الع�شوية،  غري  الأ�شمدة  من 

يف  وي�شاهم  للرتبة،  الغذائية  العنا�شر  من  كبرية  كميات 

حمافظة  من  الرحبي  ح�شني  املزارع  ويروي  تدهورها. 

الرتبة  ن�شتخدم  كنا  الت�شعينات،  نهاية  »حتى  �شنعاء: 

ومنذ  والعنب.  القات  اأ�شجار  يف  احل�شرات  ملكافحة  الناعمة 

العنب  مزارع  من  كثري  دمر  الزراعية  املبيدات  ا�شتخدامنا 

والقات«. 

»الترتيب«.  ي�شمى  احل�شرات  ملكافحة  القدمي  الأ�شلوب 

�شروق  قبل  الأ�شجار  على  جدًا  ناعمة  تربة  بر�ض  يتم  وهو 

الرتبة  فتلت�شق  الأوراق،  على  الندى  يكون  حني  ال�شم�ض، 

هذه  لكن  القرتاب.  من  احل�شـرات  ومتنع  بها  الناعمة 

ومفهوم  املبيدات  جتارة  انت�شار  مع  بالندثار  بداأت  الطريقة 

الربح ال�شريع.

هذه  ب�شبب  دمار  من  ح�شل  ما  »بعد  الرحبي:  يقول 

الطريقة  ا�شتخدام  اىل  كثريون  مزارعون  عاد  املبيدات، 

القدمية لأنها حتافظ على الأ�شجار من املوت«.

حلق  الزراعية  املبيدات  ا�شتخدام  يف  الإفراط  اأذى 

مربي  وهو  م�شعد،  ناجي  اأحمد  يقول  اأي�شًا.  بالنّحالني 

عن  متحدثًا  القات،  اأ�شجار  بزراعة  ت�شتهر  منطقة  يف  نحل 

اأ�شجار  ر�ض   يف  وال�شموم  املبيدات  »ا�شتخدام  خ�شارته: 

القات با�شتمرار وب�شكل ع�شوائي اأدى اىل موت اأعداد كبرية 

من النحل، بل اىل موت خليا بكاملها يف بع�ض املوا�شم، ما 

�شبب لنا خ�شائر فادحة«، م�شيفًا: »ل بد من و�شع حد لهذه 

حتل  التي  املبيدات  ولهذه  املاآ�شي،  لنا  �شببت  التي  ال�شجرة 

علينا كل  �شنة باأ�شناف غريبة عجيبة«.

ا�ستنزاف املياه

ن�شوب  قرب  رغم   وعلى  القات.  زراعة  ثمن  تدفع  اأي�شًا  املياه 

املوارد املائية يف اليمن، يوا�شل املزارعون ا�شتنزاف الأحوا�ض 

قات  �شجرة  مليون   260 لري  الآبار  اآلف  حفر  عرب  اجلوفية 

امل�شتخرجة.  اجلوفية  املياه  من  املئة  يف   50 نحو  ت�شتنزف 

الأربعة  العقود  خلل  بالقات  املزروعة  امل�شاحة  ازدادت  وقد 

الأخرية بنحو 23 �شعفًا، مرتفعة من �شبعة اآلف هكتار عام 

1970 اىل 159 األف هكتار عام 2010، اأي ما ي�شاوي 10 يف املئة 

من اإجمايل امل�شاحة املزروعة املروية يف اليمن، بح�شب املركز 

الوطني للإح�شاء عام 2010.

للإح�شاء  املركزي  اجلهاز  عن  ال�شادرة  التقارير  وت�شري 

اأن ا�شتهلك القات للمياه يقدر بـ800 مليون مرت مكعب  اإىل 

  32 ي�شتهلك  الواحد  الطن  اأن  اأي  طن،  األف   25 لإنتاج  �شنويًا 

�سعار حملة حظر تعاطي القات 

يف املن�ساآت احلكومية
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األف مرت مكعب من املياه. وقدر 

اأن ربطة القات الواحدة ت�شتهلك 

16 مرتًا مكعبًا من املياه، اأي 8 يف 

الفرد  ن�شيب  متو�شط  من  املئة 

يف اليمن من املياه �شنويًا، طبقًا 

لتقرير �شدر عن منظمة الأغذية 

 .1995 عام  )فاو(  والزراعة 

املحيطة  املزروعات  وت�شتهلك  

�شبيل  على  �شنعاء،  مبدينة 

املثال، ن�شف الكمية امل�شتخدمة 

مرت  مليون   60 والبالغة  للري 

الكمية  وتذهب  �شنويًا،  مكعب 

الباقية لزراعة القات.

التحذيرات  تتواىل  وفيما 

املياه  ل�شتنزاف  حد  لو�شع 

القات،   زراعة  يف  اجلوفية 

ا�شتخدام  املزارعون  يوا�شل 

كالغمر.  لريه،  التقليدية  الطرق 

خطورة  من  غامن  اأبو  ويحذر 

ي�شتنزف  القات  لأن  الو�شع، 

ح�شاب  على  الأحوا�ض  من  املياه 

اليمن،  يف  وقعت  »الكارثة  اأن  ويعترب  الأخرى.  املحا�شيل 

من  بد  ل  لذا  �شنعاء،  حو�ض  جفاف  قبل  وقت  م�شاألة  وهي 

ا�شترياد  مقرتحًا  العلمية«،  احللول  بو�شع  اجلدي  التفكري 

اإثيوبيا  من  للمياه  الكبري  ال�شتهلك  ذات  واملحا�شيل  القات 

وال�شومال بدل زراعتها يف اليمن.

ويزرع القات على ارتفاع 1000ـ  2400 مرت فوق �شطح البحر، 

مئوية.  درجة  و25   16 بني  ترتاوح  حرارة  درجة  اإىل  ويحتاج 

وال�شومال  وكينيا  اإثيوبيا  يف  القات  يزرع  اليمن،  جانب  واإىل 

وتنزانيا. وتتو�شع زراعته يف اليمن اإىل كثري من املناطق، بعد 

اأن كانت حم�شورة يف حمافظتني هما تعز واإب.

ويبلغ متو�شط م�شاهمة القات يف الناجت املحلي 6 يف املئة، 

فيفوق   القطاع  يف  العاملني  عدد  اأما  دولر.  مليون   47 نحو 

473 األفًا، ما ميثل 25 يف املئة من العاملني يف القطاع الزراعي 

بح�شب  كافة  القطاعات  يف  العمالة  اإجمايل  من  املئة  يف  و14 

وثائق املوؤمتر الوطني للقات عام 2002.

التي  الكبرية  والأرباح  القات  على  الطلب  زيادة  واأدت 

النب  اأ�شجار  زراعة  عن  عزوفهم  اإىل  املزارعون  يجنيها 

على  والرتكيز  املحا�شيل  من  وغريها  واحلبوب  والعنب 

يف  القات  زراعة  انت�شار  اأدى  كما  وحده.  القات  زراعة 

مبا  الأرا�شي،  بع�ض  ا�شت�شلح  اإىل  الهام�شية  املناطق 

يف  جديدة  زراعية  مدرجات  واإن�شاء  الرتبة  نقل  ذلك  يف 

حم�شول.  اأي  لزراعة  �شاحلة  وغري  جرداء  كانت  مناطق 

بالقات  تزرع  التي  الهكتارات  اآلف  اأن  يوؤكد  اأبوغامن  لكن 

اإذا  اليمني  الغذائي  الأمن  من  كبرية  ن�شبة  توفري  ميكنها 

زرعت بالفواكه واحلبوب، داعيًا اىل تنظيم حملت توعية  

واإيجاد  النائية  واملناطق  الأرياف  يف  املواطنني  ت�شتهدف 

بدائل للمزارعني.

وي�شري الدكتور حممد احلمدي، من ق�شم املوارد املائية يف 

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا )الإ�شكوا(، اىل 

اأن العائدات املالية لكميات مياه الري هي الأعلى يف حم�شول 

اىل  اأخرى  حما�شيل  زراعة  من  التحول  يف�شر  وهذا  القات، 

غري  اجلوفية  املياه  ح�شاب  على  يتم  ذلك  مع  لكنه  زراعته. 

حمليًا،  القات  ُي�شتهلك  اقت�شادي،  منظور  ومن  املتجددة. 

وبذلك ي�شاهم يف العجز التجاري، اإذ يتطلب ا�شترياد معدات 

ذلك  وغري  ومبيدات  واأ�شمدة  غيار  وقطع  وم�شخات  حفر 

مل�شادر  املكثف  ال�شتهلك  عن  ف�شًل  زراعته،  متطلبات  من 

الطاقة املدعومة من اأجل �شخ املياه اجلوفية لريه.

ت�شتخدم  التي  املبيدات  م�شكلة  خطورة  احلمدي  ويوؤكد 

اجلوفية  واملياه  الرتبة  تلوث  اإىل  وتوؤدي  وع�شوائية  بكثافة 

وتوؤثر على �شحة املتعاطني. فالقات مُي�شغ طازجًا، ما يعني 

نف�شه.  اليوم  يف  وا�شتهلكه  وبيعه  ال�شوق  اإىل  ونقله  قطفه 

املزارعون  ير�شه  وال�شليم،  الطازج  �شكله  على  وللحفاظ 

قبل  مفعولها  لزوال  الكايف  الوقت  ينتظرون  ول  باملبيدات 

املبيد  الذي ي�شمح ببقاء جزء كبري من  القطف والبيع، الأمر 

تراكم  اإىل  يوؤدي  وهذا  القات.  باأوراق  ملت�شقًا  الكيميائي 

يف  م�شببًة  املتعاطي،  ج�شم  يف  تراكيزها  وزيادة  ال�شموم 

الن�شيج  تهدد  اأن  ميكن  خبيثة  اأمرا�شًا  احلالت  من  كثري 

معظم  باعتبار  اليمني،  للمجتمع  والقت�شادي  الجتماعي 

كبرية  لن�شبة  واملعيلة  العاملة  ال�شريحة  من  القات  متعاطي 

من ال�شكان.

�شمولية  خطة  تقت�شي  القات  مكافحة  اأن  احلمدي  ويرى 

مكافحة  يف  كما  الأمد،  وطويلة  متو�شطة  برامج  تت�شمن 

وتدابري  وتوعوية  دينية  اجتماعية  تدابري  ت�شمل  التدخني، 

الإرادة  توافر  هو  الأهم  لكن  مالية.  روادع  تفر�ض  اقت�شادية 

ال�شيا�شية ملكافحة هذه العادة امل�شت�شرية يف اليمن.

حملت ودعوات لوقف زراعة القات

اليمني  املجتمع  فئات  ملعظم  القات  »تخدير«  رغم  على 

وجتاهل احلكومة هذه الآفة، فاإن لدى كثري من ال�شباب اأمًل 

عن  �شيئة  �شورة  يعطي  فالقات  قات«.  بل  »مين  روؤية  يف 

وفق  البلد،  يف  احلياة  من  خمتلفة  جوانب  ويدمر  اليمنيني 

الذي  الدافع  كان  وذلك   الإرياين.   هند  الإعلمية  النا�شطة 

حفزها لتبني حملت التوعية  مب�شار القات والدعوة اىل منع 

تعاطيه. فحملتها الأوىل »يوم  بل قات« يف  12 كانون الثاين 

�شجعها  ما  اليمنيني،  لدى  كبريًا  رواجًا  لقت   2012 )يناير( 

بل  حكومية  »مراكز  �شعار  حتت  الثانية  احلملة  اإقامة  على 

جمموعة  مع  قامت  وهي  )اأبريل(.  ني�شان   12 يف   قات« 

احلكومة  اإىل  قانون  م�شروع  بتقدمي  اليمنيني  املحامني  من 

يفر�ض عقوبات على من ي�شتهلكون املوارد العامة على القات 

اأو ي�شتخدمونه يف املكاتب احلكومية.

لتحريك  »اإنها  بالقول:  احلملة   هدف  الرياين  وت�شرح 

�شي�شـاعـد  الـذي  القات،  ملو�شـوع  بالن�شـبة  الـراكدة  املياه 

حماربته،  يف  املدين  املجتمع  منظمات  من  الكثري  فتحه 

فيه«.  مرغوب  غري  القات  باأن  ي�شعر  املواطن  و�شيجعل 

يف  اجلوفية  املياه  ن�شف  من  اأكرث  ت�شتنزف  القات  فزراعة 

وحتى  املـزروعات  بقيـة  واإهمال  اجلفاف  من  يعاين  بلد 

ميكن  ل  والقـات  ربحًا.  اأكرث  لأنه  به  وا�شتبدالها  اقتلعها 

ت�شـديـره لأنه ممنوع يف الدول الأخرى. وتلحظ الرياين: 

»�شيا�شيًا، تتم مناق�شـة قـرارات م�شريية للبلد يف جل�شات 

القات. وبذلك اأ�شبح القات يتحكم باليمن اقت�شاديًا وزراعيًا 

■ و�شحيًا و�شيا�شيًا«. 

القات 

ي�ستهلك 

البل�ستيك

ميثل ا�ستهالك كميات 

كبرية من اأكيا�ص 

البال�ستيك اأحد الآثار 

البيئية للقات. فكل 

متعاط يحتاج يوميًا 

اإىل كي�ص بال�ستيكي 

اأو عبوة لو�سع 

اأغ�سان القات. ورفع 

ذلك ا�ستهالك اليمن 

اىل 80 األف طن من 

اأكيا�ص البا�ستيك 

�سنويًا، ينتج منها 

40 يف املئة حمليًا 

وي�ستورد 60 يف املئة 

من اخلارج، بح�سب 

درا�سة حديثة اأعدها 

الدكتور عبدالوهاب 

�سالح العوج، اأ�ستاذ 

اجليولوجيا يف كلية 

العلوم يف جامعة تعز.

مزرعة قات

يف جبال اليمن
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هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  فر�ص البقاء في البلدان العربية

Official Sponsor     الراعي الر�سمي





الموؤتمر بالعربية والإنكليزية مع ترجمة فورية بين اللغتين

08:00 - 09:00 Registration
09:00 - 10:00 Opening Ceremony
 - Curtain - Raiser: Survival Options (Documentary)
 - Welcome Word: AFED
 - Overview AFED 2012 Report
 - Official Sponsor Statement: EAD   
 - Keynote Address - Julia Matron-Lefévre, Executive  
  Director, International Union for the Conservation of  
  Nature (IUCN)

Patron Address

10:00 - 10:30 Coffee Break-Networking

10:30 - 11:30 REPORT PRESENTATION
 Ecological Footprint and Sustainability  
 Options in Arab Countries
 - Najib Saab, AFED Secretary General and report  
  editor - AFED Report Results 
 - Dr. Mathis Wackernagel, President, Global  
  Footprint Network (GFN) - Global Perspective:
  Footprint versus GDP

11:30 - 12:30 PANEL I 
 Sustainable Energy
 Chairman: Suleiman Al-Herbish, Director General, OFID
 Dr. Ibrahim Abdelgelil, Director, Environment  
 Management Program, Arabian Gulf University, Manama
 Dr. Adnan Shehabeddin, Director General, Kuwait  
 Foundation for the Advancement of Science (KFAS),  
 Former Secretary General, OPEC
 Majid Jaafar, CEO, Crescent Petroleum
 
12:30 – 13:00 General Discussion

13:00 – 15:00 Lunch Break and Thematic Roundtables  

(Concurrently: Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies). 

13:00 – 15:00 GLOBAL FOOTPRINT – THE PRINCIPLES AND  
 THE UAE EXAMPLE
 Presentation by Environment Agency-Abu Dhabi and  
 Global Footprint Network
 
 VOICES OF THE YOUTH 
 Arab youth speak out on the right of future generations  
 to resources 

15:00 - 16:00 PANEL II 
 Food, Water and Patterns of Production and  
 Consumption
 Chairman: H.E. Dr. Abdelrahman Al-Awadi,  
 Executive Director, ROPME
 Dr. Abdulkarim Sadik, Senior Economist, Kuwait  
 Fund for Arab Economic Development 
 Bashar Zeitoon, Program Director, AFED
 Dr. Asma Al-Kasmi, Director , Arab Water Academy

16:00 – 17:00 MINISTERIAL PANEL
 Sustainability Options: Policies for Survival  
 and Growth
 Round Table with 4 ministers (Economy, environment,  
 water and planning)

09:00 - 10:00 SPECIAL DEBATE
 BEYOND RIO, TOWARDS COP18
 - Dr. Ashok Khosla, President, Club of Rome
 - Dr. Mohamed El-Ashry, Vice Chairman, AFED BoT,   
  President, REN 21, Former CEO, GEF

10:00 - 11:00 PANEL III
 Role of Business in Reducing Ecological   
 Footprint
 - Talal Shair, CEO, Cristal Global, Saudi Arabia
 - Maroun Semaan, President, Petrofac, UAE
 - Pierre Doumet, CEO, Cementerie National, Lebanon
 - Raji Hattar, DG, CSR, ARAMEX, Jordan (Moderator)

11:00 - 11:30 Coffee Break-Networking

11:30 - 12:30 PANEL IV
 Green Economy and Footprint
 - H.E. José Maria  Figueres, Chairman, Carbon   
  War Room, Former President, Costa Rica
 - H.E. Abdelwahab Al-Bader, Director General,   
  Kuwait Fund
 - H.E. Raymond Audi, CEO, Bank Audi  

 
12:30 – 13:00 General Discussion

13:00 – 15:00 Lunch Break and Thematic Roundtables   

(Concurrently: Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies). 

13:00 – 15:00 IUCN PARTNERS PLATFORM
 IUCN regional partners: Working for a better   
 resource management in the Arab countries 

 EDUCATION & RESEARCH TO ACHIEVE    
 SUSTAINABILITY & GROWTH 
 Presidents of Arab universities and research centers   
 present their vision

15:00 – 16:00 HIGH LEVEL PANEL  and Closing Plenary 
 Ministers and Corporate Leaders: Concluding   
 debate and Recommendations

THURSDAY 29 NOVEMBER 2012 FRIDAY 30 NOVEMBER 2012

ARAB ENVIRONMENT 2012
Ecological Footprint: Survival Options in Arab Countries

Annual Conference of the Arab Forum for Environment and Development (AFED)
Beirut, 29-30 November 2012
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THE GLOBAL 
FOOTPRINT NETWORK 
(GFN) 

Founded in 2003, the Global Footprint Network is an 
independent think tank which works on tools for advancing 
sustainability.
GFN’s goal is to create a future where all humans can live 
well, within the means of one planet Earth. The Network 
brings together over 100 partner organizations, including 
WWF International, Sarasin bank, Pictet bank, the British 
think tank, the New Economics Foundation, and the UK 
consultancy Best Foot Forward.



الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيروت، 29 ـ 30 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2012

Accommodation

Arrangements for accommodation should directly be 
made by the participants, at their own expense. We 
strongly urge you to make your booking soonest in order 
to secure a room, as hotels in Beirut are ususally very 
busy during that period. For convenience, the Secretariat 
has made arrangements with some hotels in Beirut for the 
conference participants, as per the list below:

Conference Venue
PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL - Ms. Karen Madi
Tel: 961-1-369100 •  Fax: 961-1-369101
E-mail: phoenicia@phoenicia-ic.com
www.phoenicia-beirut.com
Minimum rate: USD 225

Other Hotels:

MONROE HOTEL - Ms. Beatrice Habchi
Tel: 961-1-371122 •  Fax: 961-1-371112
E-mail: Beatrice.Habchi@monroebeirut.com
www.monroebeirut.com
Minimum rate: USD 115

RADISSON BLUE MARTINEZ HOTEL - Ms. Rania Franjieh
Tel: 961-1-368111 •  Fax: 961-1-367205
E-mail: rania.franjieh@radissonblu.com
www.radissonblu.com
Minimum rate: USD 120

HOLIDAY INN - Ms. Ghina Wahab
Tel: 961-1-351400 •  Fax: 961-1-351409
E-mail: info@hidunes.com
www.holidayinn-dunes.com
Minimum rate: USD 135

PALM BEACH HOTEL - Mr. Hussam Ghalayini
Tel: 961-1-372000 •  Fax: 961-1-369109
E-mail: reservation@palmbeachbeirut.com
www.palmbeachbeirut.com
Minimum rate: USD 130

RAMADA BEIRUT HOTEL - Mr. Alfred Haddad
Tel: 961-1-990299 •  Fax: 961-1-990399
E-mail: ahaddad@ramadalebanon.com
www.ramadalebanon.com
Minimum rate: USD 125

Special conference rates are valid for reservations until 15 November 
2012, subject to availability.
For reservations: reference to AFED Conference

Registration Fees
• Normal fee per person: USD 1500
• Academia and students fee: USD 250
• AFED Members : Please  check AFED website
www.afedonline.org for special rates

Note: Registration Fees cover attendance, conference material, coffee breaks and
light snacks. They do not include travel and accommodation, which should be
arranged by the participant at his/her sole responsibility
Method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX
Or Bankers Check drawn to the order of Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form Send not later than 5 Novemver 2012
Please send the completed form by post or fax

to the address of AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,
Tel: +961 1 321800,  Fax: +961 1 321 900

Or you may send it by email to: info@afedonline.org
You may also book online on www.afedonline.org

FULL NAME: 

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE Mailing ADDRESS: 

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

حال  في  والتاأ�شيرة  الإقامة  ترتيبات  يتوّلى  اأن  الم�شترك  على 

الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها،  الحاجة 

فنادق  �أن  �إذ  غرفة،  لتاأمين  �سريعًا  بالحجز  �لم�ساركين  نن�سح 

اتفقت  وقد  �لفترة.  تلك  خالل  مزدحمة  تكون  ما  عادة  بيروت 

�شكرتارية الموؤتمر مع عدد من الفنادق لتاأمين اأ�شعار مخف�شة 

للم�شاركين في الموؤتمر، كما هو وارد في الالئحة اأدناه:

ا�سـتمـــارة الـت�سجيــل للإر�سال قبل 5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2012
يرجى ار�سال الق�سيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

المنتدى العربي للبيئة والتنمية، �س.ب: 5474-113، بيروت، لبنان

هاتف:  321800 1 961 +،  فاك�س:  321900 1 961 +   

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

www.afedonline.org :كما يمكنكم تعبئة ال�ستمارة على الموقع الإلكتروني

ال�سم وال�سهرة:

المن�سب:

ا�سم ال�سركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�سال الفاتورة:

ال�سم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�سوم الت�سجيل

- ر�سم الت�سجيل لل�سخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�سم الت�سجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�سخ�س الواحد

- لأع�ساء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني

  للمنتدى www.afedonline.org للح�سول على التعرفة الخا�سة

ملحظة: ر�شم الت�شجيل ي�شمل ح�شور جميع الجل�شات، الح�شول على التقارير

والمن�شورات وكافة المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�شتراحات.

ال ي�شمل ر�شم الت�شجيل م�شاريف ال�شفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�ساب المنتدى:

اأو بوا�شطة �شيك م�شرفي باإ�شم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�شطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز
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�حلرب�س يرت�أ�س جل�سة حول متويل �لطاقة �مل�ستد�مة ويعلن مبادرة من �سندوق �أوبك للتنمية

»�أفد« يف موؤمتر ريو يحذر من �لفجوة �لغذ�ئية ويقرتح �إد�رة �ملو�رد بكفاءة و�لتعاون �لإقليمي

للبيئة  العربي  المنتدى  �شارك 

الأمم  م�ؤتمر  في  )اأفد(  والتنمية 

المتحدة ح�ل التنمية الم�شتدامة، 

حزيران   22 ـ   13 بين  عقد  الذي 

جانيرو.  دي  ري�  في  )ي�ني�( 

تراأ�س ال�فد الأمين العام للمنتدى 

من  اأع�شاء  و�شم  �شعب  نجيب 

المدني  والمجتمع  الخا�س  القطاع 

من المنطقة العربية. 

�شندوق  عام  مدير  �شارك  كما 

)اأوفيد(  الدولية   للتنمية  الأوبك 

اأدار ندوة  �شليمان الحرب�س، الذي 

الم�شتدامة،  الطاقة  تم�يل  ح�ل 

ح�ل  تجارب  تقديم  فيها  تم 

وقد  »اأوفيد«.  يدعمها  العالم 

عن  القمة  خالل  الحرب�س  اأعلن 

بلي�ن  مبلغ  »اأوفيد«  تخ�شي�س 

دولر لم�شاريع تعالج م�شكلة فقر 

النظيفة  الطاقات  وتدعم  الطاقة 

في  ع�ش�  والحرب�س  والمتجددة. 

اللجنة الرفيعة الم�شت�ى لمبادرة 

»الطاقة الم�شتدامة للجميع« التي 

اأطلقها الأمين العام لالأمم المتحدة 

بان كي م�ن.

اأمناء  نائب رئي�س مجل�س  وح�شر 

الع�شري،  محمد  الدكت�ر  المنتدى 

البيئة  لمرفق  الم�ؤ�ش�س  الرئي�س 

التم�يل  �شندوق  وه�  العالمي، 

اأن�شاأته  الذي  الفاعل  البيئي 

عام  ري�  في  الأولى  الأر�س  قمة 

اأع�شاء  من  العديد  و�شارك   .1992

الإقليمية  الم�ؤ�ش�شات  من  »اأفد« 

والعامة، وفي طليعتها  الأكاديمية 

التي  الأردنية  البتراء  جامعة 

ح�ارية  جل�شات  في  �شاهمت 

الم�شتدامة  التنمية  اقت�شاد  ح�ل 

واأنماط النتاج وال�شتهالك نظمتها 

البيئة  وهيئة  البرازيل،  حك�مة 

ثماني  قدمت  التي  اأب�ظبي  في 

مبادرات �شمن برنامج »عين على 

الأمم  برنامج  جناح  في  الأر�س« 

في  اقيم  الذي  للبيئة،  المتحدة 

حديقة الريا�شة في ري�.

في  األقاها  كلمة  في  �شعب،  حذر 

بين  الفج�ة  ات�شاع  من  الم�ؤتمر، 

المت�افرة  الطبيعية  الم�ارد 

محليًا وحجم ال�شتهالك في الدول 

النتاج  مجال  في  خا�شة  العربية، 

العرب  طلب  اإن  وقال  الغذائي. 

�شعفي  الى  ي�شل  الم�ارد  على 

الى  داعيًا  محليًا،  مت�افر  ه�  ما 

كفاءة  طريق  عن  الفج�ة  �شد 

جاء  الإقليمي.  والتعاون  الإنتاج 

ح�ل  ندوة  في  كلمته  خالل  هذا 

عربي  عالم  في  الغذائي  »الأمن 

الم�ؤتمر  متغّير«، عقدت في مركز 

»ري� �شنترو«، بدع�ة من جامعة 

وبرنامج  وال�شك�ا  العربية  الدول 

وال�كالة  للبيئة  المتحدة  الأمم 

و»اأفد«  الدولي  للتعاون  الألمانية 

و»رائد«. و�شارك فيها وزير البيئة 

اأب��شفية  ي��شف  الفل�شطيني 

المنظمة  رئي�س  مارزان�  ومارك� 

وكار�شتن  للمزارعين،  العالمية 

في  التجارة  ق�شم  رئي�س  ه�فمان 

ال�كالة الألمانية. 

ال�شتمرار  يمكن  ل  اأنه  �شعب  اأكد 

عن  الغذائية  الفج�ة  ب�شد 

النفط  عائدات  ا�شتخدام  طريق 

مع  خ�ش��شًا  الغذاء،  ل�شتيراد 

في  المت�ا�شل  العالمي  الرتفاع 

ون�ش�ب  الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار 

المتجددة  غير  النفطية  الم�شادر 

اأن  واأو�شح  المقبلة.  العق�د  خالل 

بال�شرورة  لي�س  الغذائي  »الأمن 

الغذاء،  في  الذاتي  لالكتفاء  مرادفًا 

اأن تحقق  خا�شة في دول ل يمكن 

وهدر  اإل بكلفة عالية جداً  الكتفاء 

ويتطلب  المتجددة.  غير  الم�ارد 

الحياة  فر�س  وتاأمين  الفج�ة  �شد 

الكريمة لل�شع�ب العربية تحقيق 

التعاون  من  ممكن  قدر  اأعلى 

الميزات  على  القائم  الإقليمي 

التفا�شلية في الم�ارد الزراعية«.
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�سليمان �لحرب�س مدير عام �سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية وع�سو مجل�س �أمناء »�أفد« يتر�أ�س جل�سة تمويل �لطاقة �لم�ستد�مة في قمة �لأر�س في ريو
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الأمريكية  اجلامعة  نظمتها  ندوة  يف  املياه  ح�ل  »اأفد«  تقرير  ن�ق�س 

املعهد  مع  بالتعاون  بريوت،  يف  فار�س  ع�شام  مركز  يف  للتكن�ل�جيا 

اله�لندي. واألقى وزير الطاقة واملياه جربان با�شيل كلمة افتتاحية ح�ل 

ا�شرتاتيجية املياه يف لبنان.

الي�ن�شك�  برنامج  من  زاخ  در  فان  بيرت  الدكت�ر  املتحدثني  بني  وكان 

الخت�شا�شي  والدكت�ر حممد حمدي  دلفت،  املائي يف جامعة  للتثقيف 

باملياه القليمية يف الإ�شك�ا، والدكت�ر هادي طبارة عميد كلية العل�م يف 

اجلامعة الأمريكية للتكن�ل�جيا.

واأ�شاء اأمني عام »اأفد« جنيب �شعب على احلاجة اىل ال�شتثمار يف كفاءة 

ا�شتعمال  واعادة  الكف�ء  الري  املياه، مبا يف ذلك تعزيز طرق  ا�شتخدام 

مياه ال�شرف املعاجلة، قبل تخ�شي�س مبالغ كبرية خللق م�ارد اأخرى. 

وقال ان »اأفد« يدع� اإىل حت�يل دور احلك�مات من التزويد اإىل التنظيم، 

م�شدداً على اأهمية اعتماد العدادات و�شيا�شات الت�شعري العادل لتحقيق 

م�شت�يات اأف�شل من الكفاءة يف ال�شتهالك.

�شركة الرتابة ال�طنية

ال�طنية   الرتابة  �شركة  ان�شمت   

)اأ�شمنت ال�شبع( اىل ع�ش�ية اأفد 

تاأ�ش�شت  وهي  الأعمال  قطاع  يف 

عام 1953، وتعترب الي�م واحدة 

الإقليمية  ال�شركات  اأبرز  من 

قدرة  مع  لالإ�شمنت،  املنتجة 

اإنتاج �شن�ي تتجاوز 2.6 ملي�ن 

طن. ت�شعى ال�شركة مع منتجي 

واحلك�مة  املحليني  ال�شمنت 

اللبنانية لهيكلة وتنفيذ مبادرة 

من  القمامة  من  الطاقة  ت�ليد 

جتنب  وبالتايل  الرتميد،  خالل 

دفن ماليني الأطنان من النفايات 

وفق  تعمل  وهي  الطاقة.  عالية 

ال�طنية  البيئية  املعايري  اأعلى 

والأوروبية والأمريكية. وقد نالت 

وتتابع   ،14001  ISO �شهادة 

نظام  حتديث  يف  التط�رات  اآخر 

الإدارة البيئية وا�شتخدام اأحدث 

التكن�ل�جيا  اليه  ت��شلت  ما 

لإنتاج انبعاثات اأقل.

تنفيذ  على  ال�شركة  وتعمل 

اأول  وه�  الأخ�شر«،  »احلزام 

م�شروع متكامل للك�شارات ياأخذ 

الطبيعية  الظروف  العتبار  يف 

واخل�ش��شية  ال�شائدة 

ولتنفيذ  للم�قع.  اليك�ل�جية 

كر�شت  املبتكر  امل�شروع  هذا 

مرت  األف   68 نح�  تبلغ  م�شاحة 

ال�شتخراج،  م�قع  من  مربع 

لإحاطتها  ليتم  اأوىل،  كمرحلة 

عن  امل�قع  يف�شل  اأخ�شر  بحزام 

الآثار  من  ويحد  املجاورة  القرى 

الت�شغيلية.

ويف مطلع كل �شهر، حت�شل اأكرث 

لبنان  جبل  يف  مدر�شة   200 من 

جمانية  ن�شخ  على  وال�شمال 

والتنمية«  »البيئة  جملة  من 

تقدمة من �شركة الرتابة ال�طنية 

والثقافة  ال�عي  لزيادة  كمبادرة 

البيئي  العمل  وت�شجيع  البيئية 

لدى طالب املدار�س اللبنانية.

�أع�ضاء جدد

من �حلملة �لإعالنية لل�سركة

تقرير »اأفد« عن املياه يف اجلامعة 

الأمريكية للتكنولوجيا

القت�صاد الأخ�صر يف حلقة خا�صة على مونت كارلو الدولية

القاهرة  ـ  حممد غامن

العاملي،  البيئة  يوم  عن  خا�صة  حلقة  يف 

اإذاعة  على  ونا�س«  »حياة  برنامج  ناق�س 

يف  البيئة  ق�صية  الدولية،  كارلو  مونت 

عام  اأمني  م�صت�صيفًا  العربي،  العامل 

جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

عام  مدير  املنتدى:  واأع�صاء  �صعب 

اجلمعية امللكية الأردنية حلماية الطبيعة 

جامعة  يف  البيئة  واأ�صتاذ  خالد  يحيى 

الأزهر رئي�س حترير �صبكة »البيئة الآن« 

اللكرتونية الدكتور خالد غامن. 

الإعالمية  الربنامج  مقدمة  عر�صت 

زالت  ما  البيئة  اأن  كيف  املطري  حنان 

اإهتمام  ت�صغل  ل  نخبوية«  »ق�صية 

تاأتي  ول  املواطنني،  من  الكبرية  الن�صبة 

ودار  امل�صوؤولني.  اأولويات  مقدمة  يف 

ا�صتثارة  كيفية  حول  النقا�صات  حمور 

اهتماما  اأكرث  وجعله  العربي  املواطن 

ا�صتعرا�س  اإىل  اإ�صافة  البيئي،  بال�صاأن 

واأهميته  الأخ�صر«  »القت�صاد  مفهوم 

وفر�س تطبيقه عربيًا.

قال جنيب �صعب اإن لدى الكثريين فكرة 

اإذ  الأخ�صر«،  »القت�صاد  عن  خاطئة 

والغابات  بالزراعة  اأذهانهم  يف  يرتبط 

اأن م�صطلح »القت�صاد  وغريها. واأو�صح 

وقت   ،2008 العام  يف  ظهر  الأخ�صر« 

حيث  العاملي،  القت�صادي  النهيار 

البيئة  خرباء  من  جمموعة  اجتمعت 

الأزمة  ا�صتغالل  وقرروا  العامل  حول 

اإىل  النظر  للفت  العاملية  القت�صادية 

احلالت  كل  »يف  �صعب  وقال  البيئة. 

البيئي،  التخريب  كل  مع  القت�صاد  انهار 

العاملي  القت�صاد  بناء  حاولنا  لو  فماذا 

البيئة؟  حترتم  اأ�ص�س  على  اجلديد 

امل�صمون  بب�صاطة  هو  الأخ�صر  القت�صاد 

ولي�س  امل�صتدامة  للتنمية  القت�صادي 

هذا  »على  اأنه  واأ�صاف  عنها«.  بدياًل 

القت�صاد  م�صطلح  اختيار  مت  الأ�صا�س 

الأخ�صر«.

اإىل  »نتطلع  قائاًل:  خالد  يحيى  وعلق 

املجتمعات  على  فوائد  له  يكون  اقت�صاد 

املحلية التي تتعامل مع البيئة مبا�صرة. 

املنافع  ترتكز  الأحيان  من  كثري  ففي 

ال�صركات  اأيدي  يف  القت�صادية 

اإىل  ممار�صاتها  وتوؤدي  الراأ�صمالية 

الإ�صرار بالبيئة«.

يف  تطبيقات  وجود  اإمكانية  وحول 

خالد  الدكتور  اأو�صح  العربي،  العامل 

غنية  عامة  ب�صفة  املنطقة  اأن  غامن 

مبقومات طبيعية متعددة. فم�صر على 

املثال، موؤهلة لحت�صان م�صاريع  �صبيل 

القت�صاد  على  بالنفع  تعود  خ�صراء 

�صطوع  اأعلى  فلديها  معًا،  والبيئة 

وهناك  العامل.  م�صتوى  على  �صم�صي 

اأفكار بيئية متعددة، كاإمكانية قيام دول 

�صمال اإفريقيا بت�صدير الطاقة ال�صم�صية 

عرب املتو�صط اإىل اأوروبا، وال�صتفادة من 

اأ�صمدة  اإىل  وحتويلها  الزراعية  املخلفات 

اآمنة اأو اإىل طاقة.
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ك�شفت درا�شة بيئية جديدة لر�شد 

الزدحام  عن  الناجم  اله�اء  تل�ث 

والركاب  ال�شائقني  اأن  املروري 

ج�نية  ـ  بريوت  اأوت��شرتاد  على 

امل�شم�ح  احلد  ل�شعفي  عر�شة  هم 

بح�شب  اله�ائية  املل�ثات  من  به 

العاملية.  ال�شحة  منظمة  معايري 

الأمريكية  اجلامعة  الدرا�شة  اأجرت 

ع�ده   بنك  مع  بالتعاون  بريوت  يف 

و�شركة ر�شامني ي�ن�س لل�شيارات 

)رميك�(، ومت الإعالن عن نتائجها 

خالل م�ؤمتر �شحايف م�شرتك عقد يف 

اجلامعة. 

تقريبًا،  �شنة  قبل  امل�شروع  انطلق 

املتحرك  »الفان  عن�ان  حتت 

قيا�س  خالل  من  التل�ث«،  لر�شد 

وقت  يف  الطريق  على  اجل�شيمات 

ومّتت  املروري.  الزدحام  حدوث 

جهاز  خالل  من  القيا�س  عملية 

طراز  من  فان  �شيارة  داخل  مثبت 

جت�ب  راحت  اأورفان«  »ني�شان 

الطريق التي تربط العا�شمة بريوت 

كاملة،  �شنة  ملدة  ج�نية  مبنطقة 

الذروة  وقت  يف  التل�ث  لقيا�س 

لالزدحام املروري وذلك عرب جتميع 

مناذج من اله�اء مت حتليلها بحثًا 

املختلفة  املل�ثات  من  ن�عًا   31 عن 

على  الرتكيز  مع  والأن�اع،  الأحجام 

اجل�شيمات الدقيقة. 

اأ�شتاذة  الدرا�شة  على  اأ�شرفت 

الكيمياء الدكت�رة جناة �شليبا، من 

املخترب التحليلي للغالف اجل�ي يف 

اجلامعة، التي قالت: »تظهر النتائج 

املروري  الزدحام  يف  يعلق  من  اأن 

بل  فقط  اأع�شابه  تت�ّتر  ل  ل�شاعات 

تتاأّثر �شحته«، م�شيفة: »اذا نظّمنا 

كثرياً  الزدحام نخفف  املرور وخففنا 

وقد  �شحتنا«.  على  الأخطار  من 

�شاعة  ي�ميًا  مي�شي  من  اأن  تبني 

ملقدار  يتعّر�س  املروري  الزدحام  يف 

من  املكّعب  املرت  يف  ميكروغرام   22

اجل�شيمات اله�ائية الدقيقة امللّ�ثة، 

به  ت�شمح  الذي  املعّدل  �شعف  وهي 

من  وتزيد  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

بن�شبة  يتن�ّشقها  من  وفاة  احتمال 

20 يف املئة.

املتاجر  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما 

الطريق  جانبي  على  وال�شكان 

تزيد  بن�شبة  للتل�ث  معر�ش�ن 

20 يف املئة عما يتعّر�س له من هم 

اأي�شًا  وخل�شت  الطريق.  و�شط  يف 

اأن م�شت�ى النبعاث من ع�ادم  اإىل 

ه�  الطريق  هذه  على  ال�شيارات 

ع�شرة اأ�شعاف ما ه� عليه يف معظم 

والأمريكية.  الأوروبية  الطرقات 

وعزت ال�شبب اىل ال�شيارات القدمية 

ال�شيئة ال�شيانة، وكرثة ال�شيارات، 

املروري  الزدحام  وم�شت�يات 

املرتفعة. 

اجلامعة المريكية يف بريوت وبنك عوده 

ع�صوان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

AFDC و»�صتاربك�س« اجلامعة الأمريكية يف بريوت تر�صد النبعاثات املرورية ال�صامة
يف ت�صجري م�صرتك

احلرجية  الرثوة  جمعية  اأ�شرفت 

حملة  على   )AFDC( والتنمية  

نظمتها  وا�شعة  ت�شجري  اإعادة 

مئات  لغر�س  »�شتاربك�س« 

من  خمتلفة  مناطق  يف  الأ�شجار 

الجمالية  م�شاحتها  بلغت  لبنان 

يف  وكان  مربع.  مرت  األف   40

الأوىل  الدفعة  امل�شاركني  مقدمة 

الريادة  »اأكادميية  خريجي  من 

م�شرتك  م�شروع  وهي  اخل�شراء«، 

وجمعية  »�شتاربك�س«  بني 

الرثوة احلرجية والتنمية.

حا�شبيا  ق�شائي  احلملة،  �شملت 

الزغبي  كارين  و�شّددت  واملنت. 

اجلمعية،  يف  الربامج  من�شقة 

اأن هذه ال�شراكة ا�شرتاتيجية  على 

التعاون  يف  ناجحة  ق�شة  وت�شكل 

احلك�مية  غري  املنظمات  بني 

زيادة  بهدف  اخلا�س  والقطاع 

اأو�شاط  يف  خا�شة  البيئي،  ال�عي 

املحلية  املبادرات  ودعم  ال�شباب، 

للحفاظ على اأحراج لبنان.

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية  ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ور�شة  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

ت�شنيف  نظام  م�شروع  ح�ل  عمل 

عن  البلدية  واأعلنت  الخ�شراء  الطرق 

تدويره  المعاد  الح�شى  ا�شتخدام  بدء 

منطقة  في  والبناء  الهدم  مخلفات  من 

الخام  الم�اد  ا�شتخدام  بدل  يا�س،  بني 

في الر�شف، ما يح�ل دون رمي 60 في 

مكبات  في  الهدم  مخلفات  من  المئة 

النفايات.

ممثلي  من  كبير  عدد  ال�ر�شة  ح�شر 

الحك�مية  والدوائر  ال�زارات 

وال�شت�شاريين والمط�رين. 

البنية  لقطاع  التنفيذي  المدير  ال�شام�شي  �شعيد  المهند�س عبدالـله  وقال 

الخ�شراء  الطرق  ت�شنيف  م�شروع  اإن  بالإنابة،  البلدية  واأ�ش�ل  التحتية 

العالم والمالئمة  الأنظمة المطبقة في  اأف�شل ممار�شات  اإلى اعتماد  يهدف 

للظروف الخا�شة في اأب�ظبي، لبناء طرق اأكثر كفاءة وبم�ارد اأقل لتحقيق 

الم�ارد  وحفظ  القت�شادية  الجدوى 

الطبيعية.

اأب�ظبي  بلدية  التزام  ال�شام�شي  واأكد 

الأف�شل  الحياة  م�شت�ى  ب�شمان 

المدينة،  ل�شكان  الم�شتدامة  والبيئة 

التحتية  البنية  قطاع  اأطلق  حيث 

مبادرات  من  العديد  البلدية  واأ�ش�ل 

ا�شتراتيجية  مثل  الهامة،  ال�شتدامة 

اإلى  تهدف  التي  العامة  الإنارة 

 75 بنح�  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�س 

الم�اد  ا�شتخدام  وم�شروع  المئة،  في 

م�شروعين  في  تطبيقه  تم  الذي  الطرق  وتنفيذ  ت�شميم  في  البال�شتيكية 

دولر(  ملي�ن   7.3  ( درهم  ملي�ن   27 اإلى  فيهما  القت�شادي  ال�فر  و�شل 

الم�اد  ا�شتخدام  تقليل  حيث  من  حققها  التي  البيئية  الف�ائد  اإلى  اإ�شافة 

الخام في بناء الطرق وتقليل النبعاثات ال�شارة بالبيئة.

بلدية مدينة اأبو ظبي ع�صو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

طرقات خ�صراء يف اأبوظبي
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كربى  اإحدى  اأفريدا،  �شركة  ت�لت 

البيئية  احلل�ل  جمال  يف  ال�شركات 

ال�شرق  منطقة  م�شت�ى  على 

مهام  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 

فعاليات  قمة  خالل  النفايات  اإدارة 

والت�شميم   والرتفيه  التكن�ل�جيا 

TEDx Summit  2012 التي عقدت 
يف الدوحة. 

احلدث  خالل  »اأفريدا«  وفرت  وقد 

ال�رق  لنفايات  م�شت�عبات 

القابلة  الأخرى  وامل�اد  والبال�شتيك 

البيع  اآلت  ع�شر  جانب  اإىل  للتدوير، 

 Reverse Vending( العك�شي 

الزجاجات  جلمع   )Machine
تعطي  التي  والعلب،  البال�شتيكية 

م�شتخدمها ق�شيمة �شرائية.

من  جمع  ما  كل  تدوير  اأعيد  وقد 

والبال�شتيك  والكرت�ن  ال�رق 

والعلب، يف حني مت حت�يل ف�شالت 

م�شدر  اإىل  اأو  �شماد  اإىل  الطعام 

للطاقة يف من�شاأة النفايات بالدوحة 

وو�شلت ن�شبة اإعادة التدوير اإىل 85 

على  ال�شركة  حر�شت  كما  املئة.  يف 

اإعادة التدوير  النا�س لأهمية  ت�عية 

منها.  التخل�س  قبل  النفايات  وفرز 

وجرى نقل جميع النفايات اإىل مرفق 

عمليات اأفريدا، حيث مت ف�شل امل�اد 

القابلة لإعادة الت�شنيع واإر�شالها اإىل 

املرافق املتخ�ش�شة.

اأفريدا ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأفريدا تدّور 85% من نفايات قمة ِتد اإك�س

متطوعو األبا يف حملة لتجديد �صاحل املالكية

)األبا(  البحرين  اأملنيوم  �صركة  قدمت 

دلياًل جديدًا على التزامها باحلفاظ على 

عندما  البحرين،  يف  ال�صاحلية  البيئة 

�صارك متطوعو جلنة األبا خلدمة املجتمع 

يف حملة جتديد مرافق �صاحل املالكية.

بتنظيف  وعائالتهم  املوظفون  قام 

واملخلفات،  الأو�صاخ  واإزالة  ال�صاحل 

امل�صابيح  وا�صتبدلوا  النباتات،  وزرعوا 

التالفة، اإ�صافة اأعمال �صيانة اأخرى.

األبا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

لورانت �صميت: »عندما بداأ العمل على 

من  يعترب  كان  املالكية،  �صاحل  تطوير 

بالن�صبة  املجتمع  خدمة  م�صاريع  اأ�صخم 

فعالية  مدى  يرتجم  وهو  لل�صركة، 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة 

من اأجل اإثراء حياة املجتمع الذي ننتمي 

اإليه«.

األبا ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

يف  الباحثني  من  فريق  يق�م 

بتعقب  اأب�ظبي  ـ  البيئة  هيئة 

ملعرفة  البحر  اأبقار  من  عدد 

هجرتها  م�شارات  ح�ل  املزيد 

وقد  حركاتها.  واأمناط  وم�ائلها 

اأجهزة  تركيب  يف  الفريق  جنح 

تعمل  الأبقار،  هذه  على  تتبع 

اثنني  يف  ال�شناعية  الأقمار  عرب 

وهما  البحرية  املحميات  من 

اليا�شات وحممية مروح  جزيرة 

القريبتان من  للمحيط احلي�ي 

التعرف  يف  �شي�شاعد  مما  قطر، 

اأبقار  هجرة  على  اأف�شل  ب�شكل 

ف�شاًل  العربي،  اخلليج  يف  البحر 

من  حي�ية  معل�مات  جمع  عن 

�شاأنها اأن تعزز التعاون الإقليمي 

يف جمال املحافظة عليها.

تتبع  برنامج  تنفيذ  مت  ولقد 

اأبقار البحر بالتعاون مع جامعة 

الأو�شرتالية،  داروين  ت�شارلز 

من  واحدة  تعترب  والتي 

العامل  يف  الرائدة  امل�ؤ�ش�شات 

البحر.   اأبقار  اأبحاث  جمال   يف 

املبارك  خليفة  رزان  وقالت 

يف  البيئة  لهيئة  العام  الأمني 

يف  جه�دنا  »نركز  اأب�ظبي: 

الهيئة على اإدارة البيئة البحرية 

يف  ت�شاهم  فّعالة  بطريقة 

احلي�انات  هذه  على  املحافظة 

بالنقرا�س  املهددة  البحرية 

على امل�شت�ى العاملي، ف�شاًل عن 

التن�ع  و�شالمة  �شحة  �شمان 

وغريه  البحري  البي�ل�جي 

الأخرى«.  البيئية  الأنظمة   من 

العربية  الإمارات  دولة  تلتزم 

اأحد  ب�شفتها  دوليًا،  املتحدة 

الدول امل�قعة على اتفاقية الأن�اع 

املهاجرة، بالتاأكيد على املحافظة 

م�ائلها.  وحماية  الأن�اع  على 

البحر  لأبقار  احلماية  تت�فر  لذا 

الإماراتية،  الق�انني  مب�جب 

الأن�اع  هذه  ا�شتغالل  ويحظر 

باأي �شكل من الأ�شكال. 

هيئة البيئة ـ اأبوظبي ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

هيئة البيئة حتمي اأبقار البحر يف اأبوظبي

»جيو ــ 5« ينطلق من جامعة اخلليج العربي

العاملية  البيئة  لتوقعات  اخلام�س  التقرير  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلق 

)GEO-5( لأول مرة يف منطقة غرب اآ�صيا من مقر جامعة اخلليج العربي يف املنامة.

برنامج  ومدير  العليا  الدرا�صات  كلية  عميد  نائب  عبداجلليل،  اإبراهيم  الدكتور  وقال 

الإدارة البيئية يف اجلامعة، ان التقرير يف ن�صخته اخلام�صة معد بالتعاون مع العديد 

اجلزء  باإعداد  العربي  اخلليج  جامعة  �صاركت  وقد  واجلامعات،  الأبحاث  مراكز  من 

اخلا�س مبنطقة غرب اآ�صيا. 

حت�صني  جمال  يف  اإحرازه  مت  الذي  التقدم  مدى  ي�صتعر�س  اجلديد  التقرير  اأن  واأو�صح 

ال�صيا�صات  بتنظيم  يتعلق  ما  يف  خا�صة  عامًا،  ع�صرين  مدار  على  العاملية  البيئة  حالة 

امل�صتدامة  والإدارة  للمياه،  املتكاملة  الإدارة  م�صتوى  على  الدول،  تبنتها  التي  البيئية 

املناخ،   تغري  مع  والتكيف  القدرات  ببناء  اخلا�صة  وال�صيا�صات  املحمية،  للمناطق 

وا�صتخدامات الطاقة املتجددة والنظيفة، والإدارة املتكاملة لل�صواحل.

جامعة اخلليج العربي ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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جمعية البيئة الأردنية تكرم عمال النظافة

باإقامة  )يونيو(  حزيران   5 يف  العاملي  البيئة  بيوم  الأردنية  البيئة  جمعية  احتفلت 

حفل تكرمي ملجموعة من عمال النظافة املتميزين. ت�صمن الحتفال كلمة للمهند�س 

اأهم  ونوق�صت  اأبوحليمة.  خلالد  وكلمة  للجمعية،  التنفيذي  املدير  الكوفحي  اأحمد 

الق�صايا البيئية التي تواجه عمال النظافة خالل عملهم. ومت تكرمي العمال املتميزين 

تقديرًا جلهودهم ال�صاّقة التي تعد من اأهم عنا�صر املحافظة على البيئة ونظافة البلد.

جمعية البيئة الأردنية ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

هيئة ال�صحة يف 

اأبوظبي تقول ل للتبغ

جميع  اأبوظبي،  ـ  ال�صحة  هيئة  دعت 

اأفراد املجتمع للم�صاهمة يف جعل اإمارة 

اأبوظبي خالية من التبغ. وملواجهة هذه 

برنامج  ال�صحة  هيئة  اأطلقت  الآفة، 

من  للحد  للتبغ«،  ل  تقول  »اأبوظبي 

الأطفال  عند  التبغ  تعاطي  بدء  ظاهرة 

واملراهقني وزيادة ن�صب الإقالع و�صمان 

نظافة البيئة يف اأماكن العمل والأماكن 

العامة املغلقة.

الهاجري،  اأمنيات  الدكتورة  وقالت 

وال�صيا�صات  العامة  ال�صحة  دائرة  مدير 

النظيف  الداخلي  »الهواء  الهيئة:  يف 

خ�صو�صًا  ال�صحة،  على  للحفاظ  مهم 

الهواء  لتلوث  عر�صة  هم  الذين  الأطفال 

يف الأماكن املغلقة«.  واأ�صافت: »هناك 

الآلف من املواد الكيميائية املوجودة يف 

التبغ، ومن املعروف اأن اأكرث من 50 منها 

ت�صبب ال�صرطان. التعر�س لدخان التبغ 

الإ�صابة  يف  اأي�صًا  يت�صبب  املبا�صر  غري 

ويوؤدي  البالغني  لدى  القلب  باأمرا�س 

اإىل تفاقم الربو عند الأطفال«.

وتنظم الهيئة دورات يف التعليم الطبي 

امل�صتمر للمهنيني ال�صحيني حول �صبل 

التعامل مع متعاطي التبغ وطرق العالج 

على امل�صتويني اجل�صدي والنف�صي.

هيئة ال�صحة ـ اأبوظبي ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

اأنه  غندور  فادي  العاملية  »اأرامك�س« 

نهاية  يف  ال�صركة  اإدارة  عن  �صيتقاعد 

فيها  ق�صاها  عامًا   30 بعد   ،2012 �صنة 

اخلطوة  هذه  و�صت�صمح  تاأ�صي�صها.  منذ 

كنائب  من�صبه  خالل  من  لغندور، 

بالرتكيز  ال�صركة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

يعتربها  نواح  وهي  وال�صتدامة،  اجلديدة  وال�صتثمارات  ال�صرتاتيجي  ع  التو�صّ على 

اللوج�صتية  اخلدمات  �صركات  من  كواحدة  موقعها  وتعزيز  اأرامك�س  لنمو  جوهرية 

الرائدة يف العامل.

بعد  عامًا،  ع�صرين  قبل  باأرامك�س  التحق  ها�صم  ح�صني  اجلديد  التنفيذي  الرئي�س 

تخرجه من اجلامعة مبا�صرًة، حيث اأعاد العمليات يف الكويت بعد حرب اخلليج عام 

1991. ثم تدرج يف املنا�صب لي�صبح مديرًا عامًا يف الكويت، و�صري لنكا، والإمارات. 

لدول  تنفيذيًا  رئي�صًا  ثم  وُعمان،  لالإمارات  الرئي�س  نائب  اأ�صبح   ،2005 العام  ويف 

جمل�س التعاون اخلليجي. ويف العامني الأخريين، كان الرئي�س التنفيذي ملنطقتي 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، وهما املنطقتان الأعلى دخاًل لأرامك�س يف العامل.

اأرامك�س ع�صو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

فادي غندور يرتك رئا�صة اأرامك�س يف نهاية 2012

الرئي�س  نائب  بح�شلي  �شامر  اأكد 

وه�  ك�مباين،  اأند  ب�ز  يف  ال�شريك 

ال�شركات  »دور  تقرير  معّدي  اأحد 

الكبرية يف ريادة خلق فر�س العمل يف 

اأن املنطقة العربية  العامل العربي«، 

تاأمني 75 ملي�ن وظيفة  اإىل  بحاجة 

 40 بزيادة  احلايل،  العقد  يف  جديدة 

حاليًا،  املت�افرة  ال�ترية  عن  املئة  يف 

مع  خا�شة  ال�شباب،  لت�ظيف 

بني  التناغم  غياب  ظاهرة  انت�شار 

يف  العمل  �ش�ق  يف  والطلب  العر�س 

معظم الدول العربية.

ونّ�ه باأن ال�شع�دية هي اأكرب �ش�ق 

 5 اإىل   4 ولديها  املنطقة،  يف  ت�ظيف 

 4.3 ي�ازيهم  حملي،  عامل  ماليني 

اأن  حني  يف  اأجنبي،  وافد  ملي�ن 

يف   10 يبلغ  الر�شمي  البطالة  معدل 

هي   البطالة  ن�شبة  ان  وقال  املئة. 

العامل  يف  ال�شباب  بني  املئة  يف   26

منطقة  اأي  من  اأعلى  وهي  العربي، 

عامليًا و�شعفا املت��شط العاملي.

التعليم  �ش�ق  اأن  التقرير  واأو�شح 

تخّرج اأعداداً كبرية من اخلريجني يف 

اأن �ش�ق  العل�م الإن�شانية، يف حني 

العمل تتطلب خربات مهنية وفّنية، 

جزءاً  ي�شكل  ال�شناعي  القطاع  لأن 

كبرياً من اقت�شادات اخلليج.

على  يجب  اأنه  اإىل  التقرير  وختم 

حت�شني  اإىل  ت�شعى  اأن  احلك�مات 

ومراجعة  ال�ظيفية  الت�شريعات 

معل�مات  وت�زيع  العمل،  ق�انني 

العر�س والطلب يف �ش�ق العمل على 

اأكفاأ،  ب�شكل  الإنتاجية  القطاعات 

وتعزيز ح�ش�ر املراأة.

بوز اأند كومباين ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بوز اأند كومباين: اإ�صالحات مطلوبة يف �صوق العمل العربي

 اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة تطور الزراعة الع�صوية

امللكية  اجلمعية  عام  مدير  وقع 

خالد  يحيى  الطبيعة  حلماية 

 Investbank م�شرف   عام  ومدير 

الزراعة  تط�ير  ح�ل  تفاهم  مذكرة 

بح�ش�ر  وذلك  الردن.  يف  الع�ش�ية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  جردانة  ب�شر 

رئي�س  الإيراين  وخالد  امل�شرف 

جمل�س اإدارة اجلمعية .

يف  املزارعني  امل�شروع  �شي�شاعد 

الزراعة  ملمار�شة  عجل�ن  منطقة 

معي�شي   لك�شب  كنم�ذج  الع�ش�ية 

اأف�شل، والعمل على حماية الطبيعة 

اخت�شا�شي�ن  و�شيعمل  والغابات. 

وتخطيط  لر�شادهم  املزارعني  مع 

الربنامج ب�شكل فعال، بدءاً باملعدات 

املحا�شيل  لإنتاج  الالزمة  واملهارات 

�شهادة  باإ�شدار  وانتهاء  الع�ش�ية 

معرتف بها ر�شميًا للمحا�شيل.

املنتجات  ت�ش�يق  املت�قع  ومن 

التدريب  اأكادميية  اإىل  الع�ش�ية 

القليمي التي تن�شئها اجلمعية.

ويتطلع اجلانبان اىل دعم الت�ش�يق 

الأ�ش�اق،  اىل  املنتجات  ل��ش�ل 

ت��شيع  يف  عائداتها  ت�شاعد  بحيث 

العمل يف جمال الزراعة الع�ش�ية.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية



متوز/�آب  2012 چهللا 52

�أخبار

جمعية حماية البيئة الكويتية تت�صدى لظاهرة البي�صا�س املرجاين

البيئة  حماية  جمعية  تت�شدى 

الك�يتية لظاهرة ابي�شا�س املرجان. 

وخالل م�ؤمتر �شحايف لعر�س جتربة 

للجمعية  التابع  الغ��س  فريق 

الك�يت  جزر  يف  املرجان  بزراعة 

اجلمعية  عام  اأمني  دعا  اجلن�بية، 

احلك�مية  اجلهات  العقاب  وجدان 

والهيئات  التط�عية  والفرق  املعنية 

املعنية وخرباء عل�م البيئة البحرية 

املنهجية  و�شع  اإىل  اأقطار  عدة  من 

احلجم  لر�شد  ال�شرورية  العلمية 

احلقيقي للم�شكلة وفق خطة زمنية 

برنامج  يف  بتنفيذها  للجهات  ملزمة 

متكامل.

من  عدداً  اأر�شلت  اجلمعية  وكانت 

اىل  الغ��س  فريق  يف  املتط�عني 

لتلقي  اندوني�شيا  يف  بايل  جزيرة 

يف  متقدمة  ميدانية  تدريبية  دورة 

روك«  »بي�  املعادن  تراكم  تقنية 

التي مت تطبيقها  املرجان،  ل�شتزراع 

الك�يت.  يف  القليمية  املياه  يف  لحقًا 

البيئي  والعالم  الت�ثيق  مركز  وقام 

وثائقي  فيلم  باإنتاج  اجلمعية  يف 

على  عر�شه  يتم  التقنية  هذه  عن 

القن�ات املحلية.

جا�شم  الغ��س  فريق  رئي�س  وقال 

بت�شنيع  الفريق  »يق�م  الفيلكاوي: 

للم�شتعمرات  احلديدية  الهياكل 

املرجانية، ومت اإنزالها يف مياه جزيرة 

اأم املرادم«.

جمهد  الك�يت  يف  املرجان  اأن  واأكد 

ب�شكل كبري نتيجة املل�ثات املتعددة 

ت�شببها  التي  الطينية  والرت�شبات 

اأن  مبينًا  الطبيعية  املائية  التيارات 

امل�شكلة الأخرى هي قلة وعي بع�س 

يتطلب  ما  البحر،  ورواد  الغ�ا�شني 

ال�شعاب  حلماية  خا�س  قان�ن  اإقرار 

اجلزر  حتديد  خالل  من  املرجانية، 

تراقبها  حممية  مناطق  الك�يت  يف 

جهات متخ�ش�شة.

جمعية حماية البيئة الكويتية ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأبرمت �شراكة بني امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة ومدينة امللك 

للتعاون  العلمي  البحث  وم�ؤ�ش�شات  والتقنية  للعل�م  عبدالعزيز 

الدكت�ر  امل�ؤ�ش�شة  حمافظ  ح�شره  اجتماع  يف  املياه  حتلية  جمال  يف 

عبدالرحمن اآل اإبراهيم ورئي�س مدينة امللك عبدالعزيز الدكت�ر حممد 

ال�ش�يل وممثل�ن عن امل�ؤ�ش�شات البحثية. 

ينبع،  يف  التحلية  ملحطات  ال�ش�يل  زيارة  مبنا�شبة  الجتماع  عقد 

ت�ش�يق  على  �شتعمل  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن  ابراهيم  اآل  واأو�شح 

م�شاريع التحلية بالطاقة ال�شم�شية، ودرا�شة فر�س ا�شتثمار الرماد 

ت�ثيق  بعد  ما  على  والعمل  التحلية،  حمطات  من  الناجت  الكرب�ين 

حمطات  باإن�شاء  عبداللـه  امللك  مبادرة  يف  ع  والت��شّ الخرتاع،  براءات 

البحر  �ش�اطئ  ال�شم�شية على  بالطاقة  املاحلة  املياه  لتحلية  جديدة 

الأحمر.

املياه  حتلية  مل�شروع  عر�س  على  املرافق  وال�فد  ال�ش�يل  اطلع  وقد 

بالتقنية املتعددة املراحل )MED(، الذي ينتج نح�15 ملي�ن غال�ن 

من املياه املحالة ي�ميًا. وقال اإن مبادرات التحلية بالطاقة ال�شم�شية 

وللجامعات  وطني  واجب  وهذا  اخلارج،  على  العتماد  من  �شت�ّفر 

ه�  اجلهد  هذا  اأن  اإىل  واأ�شار  والدرا�شات.  البح�ث  اإعداد  يف  مهم  دور 

القدرات  لرفع  م�ؤخراً،  اأقّرت  التي  والتقنية  العل�م  ا�شرتاتيجية  نتاج 

البحثية والعلمية يف القطاعات املهنية حمليًا.

املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�صراكة بني املوؤ�ص�صة العامة للتحلية 

ومدينة امللك عبدالعزيز ومراكز الأبحاث

اأ�صواق الطاقة املتجددة: جناح الفكرة

و�صعوبة التحول والتطبيق 

يف  الهالل  نفط  �شركة  اأ�شارت 

تقرير حديث اإىل كرثة الجتهادات 

التي  والبتكارات  والتطلعات 

املتجددة  الطاقة  يحت�شنها قطاع 

ينق�شم  فيما  العامل،  دول  لدى 

العامل اإىل ق�شمني يف هذا النطاق. 

ويبتكر  يط�ر  اأن  ا�شتطاع  الأول 

اخلا�شة  التقنيات  من  العديد 

م�شادرها  من  الطاقة  باإنتاج 

املتجددة بغية امل�شاهمة يف تقليل 

وهذه  �شادراتها،  على  العتماد 

امل�شت�ى  على  جنحت  الدول 

واأوجدت  واخلارجي  الداخلي 

تقليل  على  قادرة  �شناعة 

الثاين  اأما  ال�شتهالك.  تكاليف 

الطاقة  مل�شادر  منتج  اإما  فه� 

التقليدية واإما م�شتهلك لها، من 

تط�ير  مرحلة  اإىل  ي�شل  اأن  دون 

واإنتاج الطاقة من م�شادر اأخرى.

اأطرافًا  هناك  اأن  التقرير  واأ�شاف 

الطاقة  معادلة  اإطار  يف  اأخرى 

من  املزيد  �شخ  على  قادرة 

الطاقة  قطاع  يف  ال�شتثمارات 

خا�س  وب�شكل  املتجددة، 

لديها  تت�فر  التي  الدول  تلك 

النفط  من  كبرية  احتياطات 

كبرية  بع�ائد  عليها  تع�د  والغاز 

خاللها  من  ت�شتطيع  ومت�ا�شلة 

والأدوات  التقنيات  امتالك 

وختم  الطاقة.  م�شادر  لتن�يع 

التقرير باأن هناك اإجماعًا على اأن 

اأدواتها  بجميع  املتجددة  الطاقة 

العهد  حديثة  زالت  ما  وتقنياتها 

الكثري  لدى دول املنطقة، وت�شهد 

التي  ال�شريعة  التط�رات  من 

كفاءة  م�شت�ى  رفع  اإىل  تهدف 

الإمدادات  و�شمان  ال�شتهالك 

وتن�يع م�شادر الطاقة والدخل.

نفط الهالل ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية



ملف �شهري عن الطبيعة العربية والعاملية من جملة هللا

متوز/�آب

يوليو/�أغ�سط�س 2012

قرية بيئية

على البحـر 

الأحمـر 50

جات الرز مدرَّ

يف الفيليبني 54



كتــاب الطبيعــة

قرية اجلونة البيئية

على البحـر الأحمـر
اجلونة قرية �سياحية متكاملة ت�ستلقي على �ساحل 

البحر الأحمر، �سنفتها ال�سلطات امل�سرية اأكرث 

الأماكن ال�سياحية �سداقة للبيئة يف البالد





كتــاب الطبيعــة

ند�ء هالل 

قبل اندالع ثورة ال�شابع ع�شر من كانون الثاين 

)يناير( 2011 يف م�شر، كانت م�شاريع التنمية 

ال�شديقة للبيئة ت�شهد منوًا مطردًا، خ�شو�شًا يف قطاع 

ال�شياحة الذي يعد من اأكرب القطاعات املدرة للعمالت 

االأجنبية على م�شتوى الدخل الوطني.

قرية اجلونة ال�شياحية، الواقعة على بعد 25 كيلومرتًا 

�شمال الغردقة على البحر االأحمر، هي اأحد اأهم تلك امل�شاريع. 

اإنها عبارة عن قرية متكاملة بنيت وفق موا�شفات عالية 

اجلودة ت�شمن احلفاظ على البيئة، ب�شروط �شارمة لناحية 

مواد البناء امل�شتخدمة وكيفية اإدارة املوارد الطبيعية.

�شنفت قرية اجلونة ر�شميًا اأكرث االأماكن ال�شياحية 

�شداقة للبيئة يف م�شر، بعدما بذل القيمون عليها جهودًا 

بيئية متوا�شلة منذ اإطالقها عام 2002. وتعود فكرة امل�شروع 

اىل مدير عام �شركة »اأورا�شكوم« للفنادق والتنمية �شميح 

�شاوير�س، الذي اأكد التزام معايري �شارمة ت�شون البيئة منذ 

بدء مرحلة التنفيذ. فقد اتخذت التدابري الالزمة لالقت�شاد 

يف ا�شتهالك املياه. واأقيمت �شبكة �شرف �شحي لتدوير املياه 

املبتذلة واإعادة ا�شتخدامها يف ري املناطق اخل�شراء داخل 

امل�شروع. ويف القرية من�شاأة خا�شة لتدوير النفايات ونظام 

�شارم للفرز يف م�شتوعبات خا�شة. ومينع ا�شتخدام اأكيا�س 

البال�شتيك. وتنتج القرية جزءًا من حاجاتها الغذائية، فهي 

ت�شم مزرعة للماعز والدواجن وب�شاتني زيتون ونخيل. كما 

تنتج جزءًا من طاقتها بوا�شطة القطات �شم�شية. وي�شجع 

املقيمون والزوار على التنقل بالدراجات الهوائية، اإذ مت 

تخ�شي�س ممرات لهذه الغاية يف اأنحاء القرية.

وحتيي اجلونة احتفاالت بيئية، خ�شو�شًا يف يوم البيئة 

م�ستوعبات

لفرز النفايات:

ورق، معادن، زجاج، بال�ستيك



العاملي )5 حزيران / يونيو( ويف يوم االأر�س )22 ني�شان / 

اأبريل(، بهدف ن�شر التوعية وال�شلوكيات البيئية ال�شليمة. 

وقد مت تدريب طاقم عمل مهمته �شرح �شبل احلفاظ على 

البيئة للمقيمني وال�شياح معًا، خ�شو�شًا برت�شيد ا�شتهالك 

املاء والطاقة واملواد، والتخفيف قدر االمكان من ا�شتهالك 

املواد الكيميائية، وعدم رمي النفايات يف البحر. وتنظم 

حمالت لتنظيف ال�شواطئ وقاع البحر، مب�شاركة �شكان 

املنطقة وال�شياح.

ت�شعى قرية اجلونة لتكون اأحد املواقع ال�شياحية التي 

ال تعتمد فقط على جمال البحر واأ�شماكه اأو على رمال 

ال�شواطئ والفنادق الفخمة، واإمنا على موا�شفات بيئية 

جتعلها مق�شدًا رئي�شيًا يف ال�شياحة البيئية املتنامية يف 

العامل. وعلى رغم تراجع احلجوزات ال�شياحية يف املنطقة 

عمومًا من جراء التغريات ال�شيا�شية املت�شارعة، وتقل�شها 

احلاد يف م�شر العام املا�شي، تخطط وزارة ال�شياحة لزيادة 

عدد ال�شياح اىل 30 مليونًا �شنويًا بحلول �شنة 2017، تد�شينًا 

حلقبة جديدة تلبي تطلعات احلركة الدميوقراطية وتوفر 

ع�شرات اآالف الوظائف لل�شباب.

لكن هذه الزيادة �شت�شكل �شغطًا اإ�شافيًا على البيئة 

الربية والبحرية وال�شاطئية. ومن هذا املنطلق، ح�شرت 

م�شر ك�شريك يف املعر�س الدويل لل�شياحة الذي ا�شت�شافته 

برلني يف اآذار )مار�س( 2012. وقدم خالله وزير ال�شياحة 

امل�شري مبادرة »النجمة اخل�شراء« لت�شنيف الفنادق 

امل�شرية امللتزمة باملعايري البيئية الدولية، وذلك بالتعاون مع 

�شركة »اأورا�شكوم« التي اأ�ش�شت قرية اجلونة.

ويقول رئي�س ال�شركة �شميح �شاوير�س: »ال يجوز تطوير 

االأر�س من دون اأخذ البيئة يف االعتبار. اإن تدمري البيئة 

لي�س عداًل الأجيال امل�شتقبل«.    ■

�سروط تفر�سها قرية اجلونة

على املقيمني وال�سياح

• عدم �لتقاط �لأ�سد�ف �لبحرية ولو كانت فارغة.
• عدم �قتالع �لنباتات �لبحرية.

• عدم �مل�س بال�سعاب �ملرجانية.
• عدم بيع �أي هد�يا �أو منتجات يدخل يف تركيبتها مرجان �أو   

�أ�سد�ف بحرية.  

• حظر �ل�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية د�خل �لقرية.
• تنظيم ��ستخد�م �لزو�رق و�آلت �لغط�س �مليكانيكية.

املزرعة الع�سوية

على اأطراف

قرية اجلونة
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ال�سورة اإىل الي�سار: 

طفالن من �سعب الإفوغاو الأ�سلي و�سط جلول الرز

مرييل حد�د )باتاد(

بعد اأ�شبوعني اأم�شيتهما يف مانيال، قررت 

واأ�شدقائي مت�شية عطلة نهاية االأ�شبوع يف اإحدى 

براري الفيليبني، بعيدًا عن زحمة العا�شمة و�شجيجها. 

وكانت باتاد وجهتنا، وهي قرية حتوطها الطبيعة يف �شمال 

اإقليم لوزون، تبعد ع�شر �شاعات باحلافلة عن مانيال.

جات الرز اخلالبة، وهي جلول نحتها  ت�شتهر باتاد مبدرَّ

�شعب االإيفوغاو على منحدر التل قبل نحو 2000 �شنة. 

اإنها من الروعة بحيث اأدرجتها منظمة اليون�شكو يف قائمة 

الرتاث العاملي. ومل تعرف حتى االآن االأدوات والطريقة التي 

ا�شتخدمها اأولئك ال�شكان االأ�شليون حلفر املدرجات، لكن 

املوؤكد اأنها معر�شة خلطر االجنراف بفعل االأمطار الغزيرة. 

وبامكان املتطوعني ت�شجيل اأ�شمائهم يف املكتب ال�شياحي 

للم�شاعدة يف اإعادة تاأهيل املدرجات، واالقامة يف اأكواخ 

االيفوغاو التقليدية يف اأ�شفل الوادي.

ال خدمة هاتفية هنا، وال كهرباء اإال يف اأماكن قليلة، 

ما يجعل املكان مالذًا حقيقيًا لالبتعاد عن �شخب املدينة. 

�شررنا لوجودنا هناك يف اأيار )مايو(، الأن املدرجات تكون 

باأبهى حللها. بعد ذلك يتم ح�شاد الرز، فتبقى حقول �شفراء 

جميلة املنظر، لكن ال ت�شاهي جمال املدرجات اخل�شراء التي 

حالفنا احلظ بروؤيتها.

الو�سول اىل باتاد

كانت الرحلة من مانيال طويلة ووعرة، لكن ثمة حمطات 

ا�شرتاحة كثرية على الطريق. اأو�شلتنا احلافلة اىل بلدة 

باناو، حيث يتعني على الذاهبني اإىل باتاد اأن يبحثوا عن 

�شيارة jeepney تقلهم اإىل هذه القرية النائية. وبعد الأي 

ا�شتاأجرنا »جيبني« اأقنعنا �شائقها باأخذنا على الطريق 

اخلطرة املوؤدية اىل باتاد. ويقال اإنها من اأخطر الطرق يف 

العامل، الأنها �شيقة وغري معبدة يف معظم اأجزائها، واأي 

�شائق غري ماهر معر�س لل�شقوط عن منحدر �شاهق.

مل تثننا خطورة الطريق عن اجللو�س على �شطح 

اجليبني للتمتع بالطبيعة الرائعة. وعلى طول الطريق، كان 

�شكان حمليون ي�شعدون اىل موؤخرة ال�شيارة ويتم�شكون 

بها ثم يقفزون منها عند بلوغهم املكان املق�شود على �شفوح 

التالل. وجل�س اأحدهم معنا، وتبني اأنه موظف حكومي 

عمل يف ال�شابق دلياًل �شياحيًا ملدة 16 �شنة. وهو ن�شحنا 

با�شطحاب دليل حملي عند الو�شول اىل باتاد، الإر�شادنا اإىل 

مداخل وخمارج الدروب املتعرجة كي ال ن�شيع يف متاهات 

مدرجات الرز.

بعد نحو �شاعة من اال�شتمتاع برحلة ال تخلو من 

املغامرة، و�شلنا اإىل نقطة النزول حيث ال بد من االإكمال 

�شريًا. ونزلنا نحو 200 درجة �شديدة االنحدار و�شواًل اإىل 

درب يوؤدي اإىل باتاد. هناك �شاهدت اأول مدرجات الرز: 

جلول منحوتة و�شط تلة خ�شراء متتد نزواًل. توقفت اللتقاط 

بع�س ال�شور، لكن اأحد الرفاق قال يل اإن هذه امل�شاهد ال 

ت�شاوي �شيئًا باملقارنة مع املنظر من القرية.

لبنانية  طالبة  ح���داد  ميريل 

حيث  �شنغافورة  في  حاليًا  مقيمة 

تدر�س لنيل �شهادة ماج�شتير في 

ال�شيا�شة العامة.

متوز/اآب 2012

رحلة اإىل قرية باتاد 

يف �سمال الفيليبني 

ال�سهرية مبدرجات الرز 

العتيقة التي اأدخلتها 

قائمة اليون�سكو 

للرتاث العاملي

ج�سر معلق يف باناو
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متوز/اآب 2012

واحلقيقة اأن املنظر من باتاد ال ي�شدق. فهذه القرية 

ج«: واٍد تكتنفه مدرجات الرز  ت�شرف على »م�شرح مدرَّ

املنحدرة اإىل الي�شار، وجمموعة من البيوت يف الو�شط، 

وتالل خ�شراء عالية حتوطه من جميع اجلهات.

»الفندق« الذي نزلنا فيه كوخ كبري يطل على اأجمل 

ع كثريًا من الوقت بالتحديق  منظر للوادي باأ�شره. مل ن�شيِّ

اإىل روعة ما هو اأمامنا، بل األقينا اأمتعتنا على عجل يف 

غرفنا، ووجدنا دلياًل حمليًا يدعى بينو، قال اإنه �شياأخذنا 

اإىل �شالل تابياه امل�شترت يف الوادي. فانطلقنا اإىل هناك.

عامل كاخليال

الرحلة عرب مدرجات الرز ال يتحملها �شعفاء القلوب. 

ولالأ�شف، اأنا اأعاين خوف املرتفعات، فكنت اأ�شهق من روعة 

املناظر املحيطة بنا واأرجتف من العلو الذي اأنا فيه. قادنا 

بينو على حافات املدرجات حيث ميكن من الي�شار ال�شقوط 

اإىل الوادي، وعلى اأدراج عالية تنهك اأي �شخ�س قليل 

التجربة مثلي. وحل�شن احلظ، هناك »حمطات ا�شرتاحة« 

على الطريق يف الهواء الطلق، حيث يبيع �شكان حمليون 

مرطبات باردة للمرحتلني املرهقني.

لكن املعاناة تهون حيال روعة التجربة. وبعد هبوط اآخر 

جمموعة من االأدراج ال�شديدة االنحدار، وقفت م�شدوهة 

اأمام اإحدى روائع الطبيعة: من قمة منحدر �شاهق، كان 

�شالل ينهمر يف بحرية �شافية كالبلور. مل اأكن يف حياتي 

على هذا القرب من �شالل حقيقي. وكم ا�شتمتعنا باملرح يف 

حو�س ال�شباحة الطبيعي ذاك.

كانت االأم�شية خمتلفة كثريًا عن ليايل ال�شبت التي 

اعتدتها. فب�شبب ندرة الكهرباء يف القرية، ال توجد م�شابيح 

اإال يف املطابخ وغرف النوم يف الفنادق املحلية.  ون�شحنا 

الدليل با�شتعمال م�شابيح يدوية الإنارة مواطئ اأقدامنا يف 

ممرات القرية ال�شيقة.

تناولنا ع�شاء بيتيًا يف نزل تديره امراأة، حيث التقينا 

اأجانب اآخرين كانوا هناك لق�شاء ب�شعة اأيام من التق�شف. 

واأم�شينا الوقت ونحن نت�شامر ونراقب الفرا�شات وهي 

تهاجم امل�شابيح القليلة.

يف اليوم التايل قررنا ال�شري اىل قرية تدعى بانغان، 

حيث �شيلقانا �شائق اجليبني كي يعيدنا اىل باناو. وا�شلنا 

م�شريتنا عرب مزيد من حقول الرز، وعربنا جداول ماء 

�شغرية تروي املدرجات، م�شتمتعني  باملناظر املده�شة 

ملنحدرات التالل الزمردية اللون. و�شققنا طريقنا ب�شعوبة 

�شعودًا على جبل، حيث اأ�شعفتنا ال�شخور واجلذور يف 

تثبيت اأقدامنا، حتى و�شلنا اىل بانغان.

هذه القرية التي تبدو �شبه متهدمة ي�شكنها مزارعو 

الرز، وفيها ما ح�شبته مليون دجاجة. وهي ت�شرف على 

م�شهد �شاحر ملجموعة اأخرى من مدرجات الرز. كنا جميعنا 

مرهقني، وانتظرنا قدوم �شائقنا يف مطعم حيث تناولنا 

وجبة حملية من الدجاج.

عدنا اىل مانيال وكاأمنا من كوكب اآخر. لقد اأم�شينا 

معظم عطلة نهاية االأ�شبوع نتعرق حتت �شم�س الفحة، 

لكننا �شاهدنا مناظر ال ت�شاهى وع�شنا بع�س الوقت يف 

■ اأح�شان طبيعة ال مثيل لها. 

جات الرز مدرَّ

و�سالل تابياه

يف الوادي

ال�سور: يف ال�سفحة 53:

قرية باتاد يف اأح�سان 

جات الرز مدرَّ
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  www.afedonline.org   :ميكن تنزيل تقارير املنتدى جمانًا بالعربية واالإنكليزية من املوقع االلكرتوين للمنتدى

envidev@mectat.com.lb   :كما ميكن طلب ن�شخة مطبوعة بوا�شطة املن�شورات التقنية

�شعر الن�شخة مبا فيها اأجور الربيد: لبنان 40 دوالرًا اأمريكيًا، الدول االأخرى 70 دوالرًا، مع هدية فيلم وثائقي عن مو�شوع التقرير 

تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الـمـرجـع املوثــوق عن و�شــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

هدية مع كل تقرير: فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقرير

االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل  التحول  حول  وخمت�ص  م�ضتقل  �ضامل  تقرير 

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد. يغطي التقرير، الذي 

املياه،  الطاقة،  قطاعات:  ثمانية  خبري،  مئة  من  اأكرث  اإعداده  يف  �ضارك 

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�ضناعة،  واملوا�ضالت،  النقل  الزراعة، 

ال�ضياحة.

املياه: اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ص )2010(

امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ص  يف  للم�ضاهمة  التقرير  هذا  ت�ضميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي.  العامل  يف  املائية  للموارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من 

يف  م�ضتدام  مائي  قطاع  لتطوير  والدارة  ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم 

على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ض�ص جناح وف�ضل، لتعميم الفائدة. �ضاهم هذا  التقرير  يف فتح حوار حول 

اىل  و�ضوًل  موؤ�ض�ضاتية،   ا�ضالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�ضتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة  وال�ضبل 

وهو  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف 

حماولة  ويف  الن�ضان.  على  هذا  واأثر  املناخ،  تغريرّ  جتاه  الطبيعية  الأنظمة 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 

بعد  ملا  دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

البيئة  حول  وم�ضتقل  �ضامل  تقرير  العام  النقا�ص  قيد  يو�ضع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�ضتنادًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  احلا�ضل  للتقدم  تقييمًا  يجري  اإذ 

ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ضًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي 

وحلوًل  بديلة  �ضيا�ضات  التقرير  يقرتح  املح�ضلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

عملية لال�ضالح.

English Edition

English Edition

English Edition

English Edition

الطبعة العربية

الطبعة العربية

الطبعة العربية

الطبعة العربية



متوز/�آب 2012 چهللا 64

�سليمان البدراين 

ال�سلطة  مهمات  من  الإمنائي  التخطيط  عترب 
ُ
ي

الأ�سكال  املتعددة  اأعمالها  اإطار  يف  الوطنية، 

جلذب امل�ستثمرين املحليني والأجانب والعودة بالفائدة على 

املواطنني. ويعترب برنامج الأمم املتحدة للبيئة اأن »القت�ساد 

الب�سرية  الرفاهية  حت�سني  اإىل  يدفع  اقت�ساد  هو  الأخ�سر 

املوارد  ونق�ص  البيئية  املخاطر  مقل�سًا  الجتماعية،  والعدالة 

ب�سكل ملحوظ«.

فكيف ي�ساهم التخطيط الإمنائي يف التحول اىل اقت�ساد 

وتون�ص  اجلزائر  وحتديدًا  العربي،  املغرب  بلدان  يف  اأخ�سر 

واملغرب؟

اجلزائر: القت�ضاد الأخ�ضر

يف قلب التخطيط الإمنائي

ميكن  اجلزائر،  يف  والبيئة  الإقليم  تهيئة  لوزارة  درا�سة  وفق 

خلق 1.400.000 فر�سة عمل يف قطاع القت�ساد الأخ�سر بني 

2011 و2025، مقارنة مع 273.000 فر�سة عمل كانت موجودة 

على  ومنها  بالبيئة،  املرتبطة  العمل  جمالت  يف   2010 عام 

�سبيل املثال اإعادة تدوير النفايات والطاقات املتجددة.

اأهداف  تعر�ص  وثيقة  يف  بو�سوح،  احلكومة  وت�سري 

التنمية  اأن  اىل  الإقليمية«،  للتهيئة  الوطني  »املخطط 

التوجيهية  اخلطوط  جمموعة  يوجه  بعدًا  ت�سكل  امل�ستدامة 

هنا  الإ�سارة  من  بد  ول  الإقليمية.  للتهيئة  الوطني  للمخطط 

عن  احلديث  يعني  امل�ستدامة  التنمية  عن  احلديث  اأن  اإىل 

القت�ساد الأخ�سر.

القانون،  و�سعه  الذي  الأول  الّتوجيهي  اخلّط  يقوم 

تفيد  اإقليمية  عمل  برامج  ثالثة  على  املوارد،  ا�ستدامة  وهو 

املحافظة  املائية،  املوارد  ا�ستدامة  وهي:  الأخ�سر،  القت�ساد 

على الرتبة ومكافحة الت�سحر، حماية النظم الإيكولوجية.

وقد ترجم تطبيق املخطط الوطني للتهيئة الإقليمية بعدد 

من الإجراءات العامة التي تندرج يف اإطار القت�ساد الأخ�سر. 

اىل  تهدف  التي  والأنظمة  القوانني  من  كبري  عدد  ف�سدر 

املوارد الطبيعية وتثمينها.  التنمية امل�ستدامة وحماية  تعزيز 

ت�سور  على  امل�ساعدة  مهمتها  عامة  موؤ�س�سات  واأن�سئت 

املر�سد  فتاأ�س�ص  وتطبيقها.  امل�ستدامة  للتنمية  �سيا�سات 

لتنمية  الوطني  واملركز  امل�ستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني 

املوارد البيولوجية، والوكالة الوطنية للت�سرف يف النفايات، 

واملركز الوطني للتدريب البيئي، واملركز الوطني لتكنولوجيا 

جمال  يف  اأما  الهواء.  نوعية  ر�سد  و�سبكة  الأنظف،  الإنتاج 

الوطني  واملكتب  املائي،  احلو�ص  وكالة  اإن�ساء  فتم  املياه، 

لل�سرف ال�سحي، واملكتب الوطني للري وال�سرف، وال�سركة 

اجلزائرية للمياه ال�ساحلة لل�سرب.

ويف موازاة تطبيق الت�سعرية اجلديدة ملياه ال�سفة واملياه 

امل�ستخدمة يف ال�سناعة والزراعة، يتم تقدمي دعم ملبادرات 

يف  مالئمة  تقنيات  ا�ستخدام  عرب  ال�ستهالك  يف  القت�ساد 

املتوقع  من  وبذلك،  والر�ص.  املو�سعي  الري  مثل  الري، 

املوفرة  الري  بتقنيات  املجهزة  الزراعية  امل�ساحات  تبلغ  اأن 

األف   350 كانت  اأن  بعد   ،2014 �سنة  هكتار  األف   997 للمياه 

هكتار عام 2011.

التخطيط الإمنائي 

والقت�ضاد الأخ�ضر 

يف املغرب العربي

A
FP
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املتجددة  الطاقات  تنمية  مل�ساريع  م�ساعدات  وقدمت 

وال�ستثمارات العامة فيها. ويجري اإن�ساء م�سنع للوحدات 

الفوتوفولطية خالل الفرتة 2011 ـ 2014، وم�سنع ل�سخانات 

جمهز  للهاتف  مركزي  وجهاز  ال�سم�سية،  بالطاقة  املياه 

بلوحات فوتوفولطية، وحقل لطاقة الرياح يف منطقة اأدرار 

ال�سم�سية  للطاقة  وحمطتني  تقريبًا،  ميغاواط   10 بقدرة 

املركزة يف الواد وبني عبا�ص قدرة  كل منهما 150 ميغاواط، 

الكبري  اجلنوب  يف  ال�سخ  وجتهيزات  القرى  بع�ص  وتزويد 

الربنامج  ويتوقع  فوتوفولطية.  �سم�سية  بطاقة  واملرتفعات 

من  املئة  يف   40 تاأمني  املتجددة  الطاقات  لتنمية  اجلزائري 

ال�ستهالك املحلي للكهرباء من م�سادر متجددة �سنة 2030.

خللق  الأخ�سر  بالقت�ساد  مرتبطة  مهن  توفري  ومت 

م�سـدر  النفايات  اإدارة  وت�سكل  لل�سباب.  عمل  فر�ص 

العامة  الأعمال  وتقوم  اخل�سراء.  الوظائف  من  كبري  عـدد 

املتعلق  القانون  اإنفاذ  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  املجال  هذا  يف 

اأحكام  به  اأحلقت  )قانون  منها  والتخل�ص  النفايات  باإدارة 

املكلفة  للنفايات  الوطنية  الوكالة  اإن�ساء  وعلى  تنظيمية(، 

التغليف،  نفايات  تدوير  لإعادة   Eco-Jem نظام  و�سع 

وعلى الدعم الكلي لع�سرات املكبات املراقبة واملطامر.

تون�س: كفاءة  املياه والطاقة املتجددة

تون�ص،  يف  الإقليمية  للتهيئة  الوطني  املخطط  يعتمد 

ال�سادر عام 1994، على مبداأ التنمية امل�ستدامة، وي�ستوحي 

من »اأجندة 21« املطبقة يف تون�ص، ويتوخى بلوغ الأهداف 

فعالة  تنمية  وهي:   ،2020 لأفق  الأ�سا�سية  الثالثة  التنموية 

من حيث القدرة على املناف�سة العاملية، وتنمية م�ستدامة يف 

وتنمية  الطبيعية،  املوارد  على  املمار�سة  ال�سغوط  مواجهة 

عـادلة توؤمن م�ستـوى عاليًا من التمـا�سك الجتماعي.

عززته  كبريًا  زخمًا  تون�ص  يف  املياه  اقت�ساد  عرف 

قرارات �سيا�سية منذ العام 1995، خ�سو�سًا زيادة الإعانات 

يف  و60   30 بني  ترتاوح  بن�سبة  القت�سادي  الري  ملمار�سات 

املئة بح�سب فئات املزارعني. والهدف من الربامج املختلفة 

هو بلوغ فعالية مائية �ساملة يف جمال الزراعة املروية تقارب 

ن�سبة 85 يف املئة على م�ستوى التوزيع، وفعالية �ساملة يف 

 .2025 �سنة  املئة  يف   80 بن�سبة  ال�سرب  مياه  خدمة  نطاق 

ب�سكل  الري،  يف  املياه  لقت�ساد  الوطني  الربنامج  وتوخى 

املئة  يف   90 لن�سبة  للمياه  املوفرة  املعدات  جتهيز  خا�ص، 

عام  هكتار  األف   40 جمموعهـا  البالغ  املروية  امل�ساحـات  من 

2006، وحت�سـني فعالية الري مبعدل 75 يف املئة كحد اأدنى 

يف نهاية 2006.

منذ  تون�ص  يف  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  بداأ  وقد 

والغاز  والرياح  ال�سم�ص  طاقة  وحتديدًا  الت�سعينات، 

�سناعة  يف   2000 عام  منذ  �سناعيون  وانخرط  احليوي. 

تون�ص  وتعتزم  ال�سم�سية.  والبطاريات  املياه  �سخانات 

الطاقة  من  جيغاواط   1.67 تولد  اأن   2030 �سنة  بحلول 

ال�سم�سية.

»ريو  موؤمتر  يف  عر�ص  الذي  تون�ص  تقرير  وي�سري 

+20« اىل اأن من جملة متطلبات القت�ساد الأخ�سر تعزيز 

الطاقات املتجددة، و�سمان كفاءة ا�ستخدام الطاقة، واإعادة 

الع�سوية،  الزراعة  قطاع  تقوية  عن  ف�ساًل  النفايات،  تدوير 

واحلد من التلوث ال�سناعي، والرتقاء البيئي للموؤ�س�سات. 

للنمو  جديدة  ا�سرتاتيجية  قطاعات  تعزيز  التقرير  وتوقع 

الأخ�سر، تعتمد تقنيات م�ستحدثة واإجراءات خمتلفة على 

لت�سجيع  ال�سريبية  احلوافز  جمال  يف  الوطني،  ال�سعيد 

ال�ستثمار اخلا�ص ودعم القت�ساد الأخ�سر.

املغرب: خلق الرثوات وفر�س العمل

ان اأ�سا�سيان يف املغرب يفر�سان تنمية القت�ساد  هناك ن�سّ

الأخ�سر. الأول هو امليثاق الوطني لتهيئة القليم والتنمية 

امليثاق  هو  والثاين   ،2010 عام  اإقراره  مت  الذي  امل�ستدامة 

الأول  امليثاق  ويذكر  امل�ستدامة.  والتنمية  للبيئة  الوطني 

التخطيط  تواجه  التي  التحديات  جملة  من  يني  حتدِّ

تدهور  ومكافحة  املائية  املوارد  حماية  هما  الإمنائي، 

امل�ساحات الطبيعية.

يف اإطار تطبيق اأحكام ميثاق البيئة والتنمية امل�ستدامة، 

تقريرًا  املغرب  يف  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ص  تبّنى 

خلق  الأخ�سر:  »القت�ساد  عنوانه   2012 )مار�ص(  اآذار  يف 

باإعتماد  التقرير  هذا  ويو�سي  العمل«.  وفر�ص  الرثوات 

عن  الأخ�سر،  القت�ساد  لتنمية  مكر�سة  متويل  اآليات 

يف  اخلا�سة  ال�ستثمارات  لتنمية  حتفيزية  اإجراءات  طريق 

قطاعات القت�ساد الأخ�سر، وحوافز �سريبية تتعلق بالبيئة 

والطاقة تتكيف مع القطاعات اجلديدة.

اأما امليثاق الوطني لتهيئة القليم في�سدد ب�سكل خا�ص 

الجراءات  وت�سمل  اإدارتها.  وتر�سيد  باملياه  القت�ساد  على 

يف هذا اخل�سو�ص جتهيز 50 يف املئة من امل�ساحات املزروعة 

باأنظمة الري بالتنقيط بحلول �سنة 2030 عرب متويل بن�سبة 

اىل  بالإ�سافة  ال�سغار،  املزارعني  لتجهيزات  املئة  يف   100

عام   100 من  موؤ�سرها  ارتفع  التي  الري  مياه  ت�سعرية  رفع 

1969 اىل 650 عام 1990 واىل 1621 عام 2005.

املياه،  جمال  يف  الأخ�سر  القت�ساد  دعم  جهود  واإىل 

تبذل جهود حثيثة يف جمال الطاقة. فقد بداأ املغرب توليد 

ميغاواط   500 قدرتها  مبحطة   2000 العام  منذ  الرياح  طاقة 

قرب طنجة، وتبعتها تركيبات اأخرى يف ال�سنوات الالحقة. 

باأ�سكال   2007 عام  منذ  ال�سم�سية  الطاقة  وا�ستثمرت 

حاجاته  من  املئة  يف   42 تاأمني  املغرب  ويتوقع  خمتلفة. 

الطاقوية من م�سادر متجددة يف اأفق �سنة 2020.

ت�سور  يف  اأي�سًا  حا�سر  املغرب  يف  الأخ�سر  والقت�ساد 

امل�سانع واملدن. وقد افتتحت جمموعة »رينو ـ ني�سان« يف 

اأن  تعتزم  طنجة  يف  لل�سيارات  م�سنعًا   2012 )مايو(  اأيار 

اأي  طرح  عدم  جانب  اإىل  كربون«،  »�سفر  انبعاثاته  تكون 

مياه �سناعية يف الطبيعة، وتقلي�ص ا�ستعمال املاء بن�سبة 

احليوية.  والكتلة  الرياح  من  الطاقة  واإنتاج  املئة،  يف   70

ومن جهة اأخرى، �سيتم بناء 15 بلدة جديدة ح�سب مفاهيم 

القت�ساد الأخ�سر.

الثالثة،  الأو�سط  العربي  املغرب  بلدان  يف  عمومًا، 

ال�ستدامة  طابع  تعزيز  على  الوطنية  املخططات  ت�سدد 

واملوارد  البيئة  على  احلفاظ  �سرورة  وعلى  التنمية،  يف 

التي  العامة  الأعمال  تعزيز  الأمر  هذا  ويتطلب  الطبيعية. 

هذه  �سلطات  اإليه  ت�سعى  اأخ�سر  اقت�ساد  تنمية  ت�سجع 

■ البلدان باعتباره اأحد اهتماماتها الرئي�سية.  

مدير  البدراين  �سليمان  الدكتور 

يف  البحوث  مركز  يف  الأبحاث 

اأجل  من  التطبيقي  القت�ساد 

التنمية يف اجلزائر.

�ل�سورة: 

مزرعة الرياح »ظهر ال�ضعدان«

قرب طنجة في المغرب، التي 

افتتحها الملك محمد ال�ضاد�س 

في حزيران )يونيو( 2010 

وكلفت نحو 300 مليون 

دولر
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مثال على �ضوء اإدارة امل�ضاكل البيئية يف العراق

نهر احل�ضينية

ث اإ�ضعاعيًا؟ هل تلوَّ
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خالل الأ�ضهر املن�ضرمة، ان�ضغل العراقيون عامة والكربالئيون 

خا�ضة مبا اأثاره م�ضوؤولون ب�ضاأن نهر احل�ضينية الكبري، وما رافقه 

من ت�ضريحات وتاأكيدات بـ »وجود تلوث اإ�ضعاعي«، وتاأكيدات 

اأخرى بـ«عدم وجود تلوث اإ�ضعاعي« يف تربة النهر ومياهه. 

كل ذلك خلق بلبلة وا�ضعة واأثار ذعر اأبناء املنطقة. ومع اأن 

الإنكارات طغت على التاأكيدات، خ�ضو�ضًا بعد تدخل جلنة 

ال�ضحة والبيئة التابعة ملجل�س النواب، اإل اأن املواطنني ما زالوا 

متوترين وم�ضككني يت�ضاءلون: هل يوجد تلوث يف الرتبة التي 

ا�ضتخدمت لتبطني نهر احل�ضينية، اأم ل؟

�ل�سورة: 

�ضبية ي�ضبحون يف نهر 

احل�ضينية يف كربالء

قبل اإعالن تلوثه اإ�ضعاعيًا 

ومعدنيًا

كاظم املقدادي

من  املتفرعة  الأنهر  اأحد  هو  الكبري  احل�سينية  نهر 

الب�ساتني  من  الدومنات  مئات  ويغذي  الفرات، 

جنوب  كيلومرتات   108 تبعد  التي  كربالء  حمافظة  يف 

التي  املهمة  امل�ساريع  من  واحدًا  م�سروعه  ويعد  بغداد.  غرب 

املوارد  وزارة  تخ�سي�سات  �سمن  وياأتي  املحافظة،  ت�سهدها 

املائية بكلفة 75 بليون دينار عراقي )65 مليون دولر(، ومن 

التجاوزات  من  النهر  مياه  على  احلفاظ  يف  ي�ساهم  اأن  املوؤمل 

للنهر  املحاذية  الأرا�سي  يف  اجلوفية  املياه  من�سوب  وتقليل 

)»�سفق نيوز«، 2011/12/26(.

ت�سربها  ومنع  املياه  منا�سيب  على  احلفاظ  اأجل  من 

احلكومة  عملت  منها،  ي�ستفاد  ل  جوفية  مياه  اىل  وحتولها 

برتبة  تبطينها  عرب  املحافظة  يف  الأنهر  تغليف  على  املحلية 

من مواقع اأخرى وتغليفها ب�سّبات خر�سانية. وبعد املبا�سرة 

اإ�ساعات  انت�سرت  عامني،  قرابة  قبل  للم�سروع،  الفعلية 

�سامة  ومواد  باإ�سعاعات  ملوثة  التبطني  تربة  باأن  تقول  قوية 

من�ساأتي  مقالع  من  منقولة  لكونها  لالأمرا�ص،  م�سببة  اأخرى 

الع�سكري،  للت�سنيع  العائدتني  املبني«  و»الفتح  »حطني« 

اجلوي  للق�سف  وتعر�ستا  ال�سابق  النظام  �سيدهما  اللتني 

وقت  يف  و2003،   1991 عامي  اخلليج  حربي  اأثناء  الأمريكي 

يف  الهندية  �سدة  حتى  املدينة  مركز  من  التبطني  امتد 

فاأ�سار  بغداد.  جنوب  كيلومرت   100 بعد  على  بابل  حمافظة 

مهند�سون عملوا يف الت�سنيع الع�سكري ال�سابق اىل احتمال 

مثل  الثقيلة،  املعادن  من  خمتلفة  بن�سب  املناطق  تلك  تلوث 

النيكل والر�سا�ص والكادميوم واليورانيوم امل�ستنفد.

ال�سرطانية  احلالت  وظهور  التلوث  بني  اأطباء  وربط 

ح�سن  حميد  الطبيب  ك�سف  حيث  احل�سينية،  منطقة  يف 

اأهايل  بني  الإ�سابات  ع�سرات  ت�سجيل  �سهد   2011 العام  اأن 

مرجان  م�ست�سفى  يف  م�سادر  واأكدت  للنهر.  املحاذية  القرى 

باجتاه  املحمودية  يف  ال�سرطانية  الإ�سابات  ارتفاع  احللة  يف 

طويلة  م�سافات  متتد  مناطق  وهي  كربالء،  وحميط  احللة 

مركز  و�سجل  الع�سكري.  الت�سنيع  مناطق  حماذاة  يف 

عام.  كل  جديدة  اإ�سابات  ال�سرطانية  الأورام  لعالج  بابل 

)»اإيالف«،   2011 عام  ال�سرطانية  الإ�سابات  وت�ساعفت 

.)2011/12/23

وال�سالمة  ال�سحة  ق�سم  مدير  طالب  الو�سع،  هذا  حيال 

الدكتور  كربالء  يف  الجتماعي  ال�سمان  دائرة  يف  املهنية 

مياه  ا�ستخدام  عن  بالتوقف  املحلية  احلكومة  العطار  حيدر 

للك�سف  امل�سكلة  الطبية  اللجان  اأن  موؤكدًا  احل�سينية،  نهر 

من  اأكرث  احل�سينية  ناحية  يف  وجدت  ال�سرطان  ا�سابات  عن 

هو  ما  ومنها  خمتلفة،  باأعمار  لأطفال  �سرطانية  حالة   40

)»اأكانيوز«،  الواحدة  العائلة  لدى  واحد  �سرطاين  نوع  من 

2011/12/26(، يف حني اأكد الدكتور جعفر ح�سن الكربالئي 

اأن العدد يتجاوز 55 اإ�سابة )»كتابات«،2012/2/17(.

العلوم  دائرة  مديرة  تاأكيد  كان  الت�سريحات  اآخر 

العلوم  وزارة  اأن  عبا�ص  مها  كربالء  يف  والتكنولوجيا 

والتكنولوجيا » و�سعت نهر احل�سينية، الذي اأثري حوله لغط 

اإعالمي اأنه ملوث، حتت املراقبة ملدة خم�ص �سنوات لأغرا�ص 

الأمانة واحلماية«.

A
FP

اأ�ستاذ  املقدادي  كاظم  الدكتور 

جامعي عراقي مقيم يف ال�سويد.



متوز/�آب 2012 چهللا 68

خالفات امل�ضوؤولني املتنفذين

بني  القائمة  اخلالفات  ب�سبب  وتو�سعت  امل�سكلة  تعمقت 

اإعالن الوكيل الفني  امل�سوؤولني املتنفذين، التي ابتداأت عقب 

اإ�سعاعي  تلوث  »وجود  ح�سني  كمال  الدكتور  البيئة  لوزارة 

ت�سّبب  احل�سينية،  نهر  مياه  يف  �سامة  ثقيلة  معدنية  ومواد 

�سكان  بني  ال�سرطانية  بالأمرا�ص  الإ�سابة  معدلت  بارتفاع 

حيدر  املهند�ص  كربالء  بيئة  مدير  حّمل  وهو  املحافظة«. 

فوؤاد ر�سيد امل�سوؤولية، كونه هو من اأعطى املوافقات اخلا�سة 

العليا  املراجع  ا�ست�سارة  دون  من  الأتربة  تلك  با�ستخدام 

عينة   30 اأخذ  املدير  اأن  مو�سحًا  البيئة،  وزارة  يف  املتمثلة 

م�ساحتهما  تتجاوز  اللتني  الع�سكريتني  املن�ساأتني  من  فقط 

عينة  األف   12 من  اأكرث  اأخذ  ي�ستوجب  وكان  دومن،   3500

)»اآكانيوز«،  ال�سعاعات  من  املن�ساأتني  خلو  من  للتاأكد 

الوزارة  وحملته  املدير،  تنحية  ومتت   .)2011/12/26

م�سوؤولية اأية تبعات �سحية يتعّر�ص لها �سكان املحافظة )»يو 

العام  املفت�ص  اعترب  بعد،  ما  ويف   .)2012/2/13 اأي«،  بي 

حمافظة  مع  »متواطئًا«  ال�ساده  عبد  جا�سم  البيئة  لوزارة 

كربالء لأنه اأ�سدر كتابًا يوؤكد فيه »عدم ممانعة الوزارة« نقل 

جتاوزًا  يعد  لأنه  قانوين  غري  اإجراء  وهو  امللوثة،  الأتربة  تلك 

الوكيل  واأكد  الوزارة.  يف  الفنية  اجلهات  �سالحيات  على 

البيئة  وزارة  قبل  من  خ�ست  �سُ املذكورة  املواقع  اأن  الفني 

نيوز«،  )»�سفق  خطرة  ثقيلة  كيميائية  بعنا�سر  بتلوثها 

.)2011/12/24

لقد قيل اإن ا�ستخدام تراب ملوث من مقالع قريبة عمل 

مق�سود لأنه اأقل كلفة للمقاول من تراب نظيف من مقالع 

اأبعد، ون�سب ما حدث اىل عمليات ف�ساد مايل واإداري رافقت 

امل�سروع. واأعلن النائب الكربالئي جواد احل�سناوي: » اأثبتت 

نتائج التحقيقات تلوث نهر احل�سينية بال�سعاعات، واأثبتت 

العامة  الأمانة  باإ�سراف  وزارات،  خم�ص  من  م�سكلة  جلنة 

ع�سو  واأكد  النهر«.  يف  كبري  تلوث  وجود  الوزراء،  ملجل�ص 

تدفق  »اإيقاف  الفتالوي  جا�سم  كربالء  حمافظة  جمل�ص 

يف  والنيكل  الر�سا�ص  من  عالية  ن�سبة  لوجود  النهر  مياه 

راأى  بينما   ،)2012  /2/13 نيوز«،  )»ال�سومرية  مياهه« 

مهند�ص الري جواد كاظم، الذي عمل �سنوات يف املنطقة، 

بع�ص  واأن  املواطن،  �سالح  يف  ت�سب  ل  مبالغة  هناك  اأن 

ي�ستبعد  مل  بل  �سخ�سية،  منافع  لأجل  مق�سودة  الإ�ساعات 

من  نـوع  خلق  حتاول  جماعات  �سنع  من  التهويل  يكون  اأن 

بكل  ناجحًا  ـ  راأيه  يف  ـ  ُيعد  امل�سروع  اأن  خ�سو�سًا  الفو�سى، 

ويقلل  النهر  على  التجاوزات  من  �سيحد  حيث  املقايي�ص، 

)»اإيالف«،  املحاذية  الأرا�سي  يف  اجلوفية  املياه  من�سوب 

.)2011/12/27

املائية  املوارد  ل�سوؤون  كربالء  حمافظ  م�ست�سار  واعترب 

جهات  بها  قامت  التي  العالمية  احلملة  ال�سريفي  ح�سن 

تهدف  وكيميائي،  اإ�سعاعي  تلوث  وجود  عن  معلنة  ر�سمية، 

اأو  اعالمية،  دعاية  على  واحل�سول  والت�سهري  التاأثري  اإىل 

يف  خالف  �سببه  هذا  وكل  و�سيا�سية.  اإدارية  اأهداف  حتقيق 

بيئة  ومدير  للوزارة  العام  واملفت�ص  الوكيل  بني  البيئة  وزارة 

املهند�ص  وكان   .)2012/2/1 ال�سعب«،  )»طريق  كربالء 

عماد خليل �سبتي، م�سوؤول جلنة البيئة يف حمافظة كربالء، 

املقالع  اأن  لها  كتاب  يف  اأكدت  املائية  املوارد  وزارة  اأن  اأعلن 

م�سبقًا  فح�سها  مت  قد  امللغاة  املبني«  »الفتح  مبن�ساأة  اخلا�سة 

»عدم  النتائج  وبينت  املعنية،  الدوائر  من  العديد  باإ�سراف 

والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  واأكدت  للتلوث«.  اأثر  اأي  وجود 

الطبيعية،  ال�سعاعية  اخللفية  �سمن  اأنها   2011/4/17 يف 

نون  )»وكالة  الع�سوية  الكميائية  امللوثات  من  النماذج  وخلو 

اخلربية«، 2011/5/29(.

جمل�ص  واأع�ساء  كربالء  حلكومة  طارئ  اجتماع  وعقد 

النواب ومديري الدوائر املعنية يف املحافظة تدار�ص املو�سوع 

واأكد اأن »كربالء تعي�ص حالة من القلق والرتقب على خلفية 

الدولية«،  )»بغداد  التلوث  حول  معلومات  من  اأثري  ما 

امل�سكلة  احلقائق،  تق�سي  جلنة  وطالبت   .)2011/12/29

الوزراء،  ملجل�ص  العامة  الأمانة  باإ�سراف  وزارات  خم�ص  من 

بايقاف ا�ستخدام مياه النهر فورًا للحيلولة دون اإ�سابة املزيد 

نيوز«،  )»البغدادية  �سرطانية  باأمرا�ص  املواطنني  من 

الدين  اآمال  املهند�ص  كربالء  حمافظ  ودعا   .)2012  /2/26

الإ�سابة  اأ�سباب  ملعرفة  جلان  ت�سكيل  اإىل  ال�سحة  وزارة  الهر 

�سرطانية  اإ�سابة   300 ت�سجيل  معلنًا  ال�سرطان،  باأمرا�ص 

ن�سبة  باأن  منوهـًا  كـربالء،  يف  مناطـق  عـدة  يف  ر�سميًا 

 10 �سوى  ت�سكل  ل  احل�سينية  منطقة  يف  امل�سجلة  ال�سابات 

يف املئة من جمموع ال�سابات يف املحافظة )وكالة »اأ�سوات 

و�سول  عن  املحافظ  وك�سف   .)2012/2/4 العراق«، 

وقف  قرار  بعد  الق�سائية،  اجلهات  اىل  الأتربة  نقل  ملف 

املحكمة  �ست�سدرها  التي  النتائج  بانتظار  التبطني،  اأعمال 

)»ال�سباح«،2012/1/31(.

اأن  اأعلنت  العراقي  الوزراء  جمل�ص  يف  الطاقة  جلنة  لكن 

اأكدت  املخت�سة  اجلهات  اأجرتها  التي  والتحاليل  الفحو�سات 

بيان  وذكر  لل�سكان«.  تهديدًا  ي�سكل  »ل  احل�سينية  نهر  اأن 

الوزراء  رئي�ص  نائب  برئا�سة  اجتماعًا  عقدت  اللجنة  اأن  لها 

وزراء  ح�سره  ال�سهر�ستاين،  ح�سني  الدكتور  الطاقة  ل�سوؤون 

والدولة  والكهرباء  والبيئة  والتكنولوجيا  والعلوم  النفط 

رئا�سة  يف  امل�ست�سارين  هيئة  ورئي�ص  املحافظات،  ل�سوؤون 

الوزراء، وبحثوا احتمالية تلوث نهر احل�سينية. وقد راجعت 

جزء غري مبّطن

من نهر احل�ضينية
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مياه  على  اأجريت  التي  والدرا�سات  البحوث  جميع  اللجنة 

تركيز  م�ستوى  اأن  لها  وات�سح  املياه،  توزيع  و�سبكة  النهر 

�سمن  كان  النماذج  جميع  يف  والر�سا�ص  النيكل  عن�سري 

 .)2012/2/16 نيوز«،  بها)»ال�سومرية  امل�سموح  احلدود 

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  ت�سريح  جاء  لهذا،  وتاأكيدًا 

راأ�ص  على  املنطقة  زار  الذي  ال�سهيل،  ق�سي  الدكتور  النواب 

كربالء  »تربة  باأن  ميدانية،  حتاليل  واأجرى  برملاين  وفد 

الأقل  هي  واملحافظة  والتلوث،  ال�سعاع  من  وخالية  نظيفة 

املحافظات«  ببقية  قيا�سًا  ال�سرطانية  بالأمرا�ص  اإ�سابة 

العلوم  وزارة  اأكدت  كما   .)2012/3/12 )»الخبارية«، 

والتكنولوجيا على ل�سان م�ست�سارها العلمي د. �سياء املولوي 

الإطالق  على  اإ�سعاعية  مواد  اأية  من  واملنطقة  النهر  خلو 

�سوا«،  )»راديو  ال�سرطان  ت�سبب  ملوثة  ع�سوية  مواد  ومن 

.)2012/3/13

ت�ضاوؤلت م�ضروعة

م�سروع  حول  الت�سريحات  وت�سارب  املعلنة  النتائج  تناق�ص 

متزايدين،  وخوفًا  قلقًا  املواطنني  و�سط  خلقا  احل�سينية  نهر 

على  خويف  �سدة  »من  قال:  العطار  حيدر  الطبيب  اأن  حتى 

اأقتني مياه ال�سرب من حمافظة بابل )»وكالة  عائلتي �سرت 

نون اخلربية«، 2012/2/25(. وقال املهند�ص الزراعي �سعد 

دار  بينما  باملواطنني،  حلقت  �سحية  اأ�سرارًا  اإن  اليا�سري 

بالف�ساد  واتهامات  واملواقف  الآراء  يف  وت�سارب  وا�سع  جدل 

جهة  كل  وحتاول  املعنية.  اجلهات  بني  عليه  والتغطية 

التن�سل من الأمر، بل ان جهات كذبت خرب التلوث واعتربته 

حماولة لإف�سال م�ساريعها )»اإيالف«، 2012/2/13(.

كربالء  جمل�ص  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  طالبت  وفيما 

معتربة  الق�سية،  يف  للتحقيق  حمايدة  جلنة  بت�سكيل 

وزارة  ومنها  جهات،  عدة  بني  الت�سخي�ص  يف  الت�سارب 

التي  التي كانت تقر بوجود تلوث، واحلكومة املحلية  البيئة، 

عينات  فح�ص  واإجراء  حمايدة  جلنة  لت�سكيل  مدعاة  تنفيه، 

من النهر خارج العراق )»ال�سومرية نيوز«، 2012/2/13(، 

يف  بيانًا  النواب  جمل�ص  يف  والبيئة  ال�سحة  جلنة  اأ�سدرت 

2012/2/18 طماأنت فيه املواطنني باأنه »ل توجد اأي عالقة 

�سببية بني م�سروع احل�سينية وما اأ�سيع عن وجود زيادة يف 

وع�سو  ال�سابق  ال�سحة  وزير  واتهم  ال�سرطانية«.  احلالت 

اللجنة الدكتور �سالح احل�سناوي »بع�ص اجلهات ال�سيا�سية 

املذكور«.  النهر  يف  ملوثات  وجود  حول  الإ�ساعات  برتويج 

عن  النقاب  عبدالـرزاق  اميان  النيابية  اللجنة  ع�سو  وك�سفت 

مرات  عدة  البيئة  لوزارة  الفني  الوكيل  اللجنة  »ا�ست�سافة 

يوؤكد  الوكيل  وكان  احل�سينية،  نهر  تلوث  ق�سية  ل�ستي�ساح 

نيوز«،  )»ال�سومرية  اأخرى«  اأحيانًا  وينفيه  اأحيانًا  تلوثه 

.)2012/2/18

ما تف�سري امل�سوؤولني للتناق�سات ال�سارخة واملت�ساربة يف 

نتائج اللجان التي ت�سكلت؟ اأمل ترث كرثة »التاأكيد« و»النفي« 

املت�سرع غبارًا على �سدقية النتائج املعلنة؟

العراقية  الوزارات  بني  تن�سيق  ح�سول  يفرت�ص  كان  اأما 

م�سرتكة،  علمية  جلنة  وت�سكيل  امل�سكلة،  ن�سوء  فور  املعنية 

خمتربات  يف  وحتليلها  العينات  لنتائج  وفقًا  اجلدل  وح�سم 

متخ�س�سة  ذات �سدقية علمية؟

والر�سا�ص  النيكل  مثل  ثقيلة،  معادن  عن  حتدث  الكل 

نهر  تبطني  فـي  ا�ستخدمت  التي  الأتربة  يف  والزنك، 

فلماذا  اإ�سعاعيًا.  تلوثًا  لي�ص  وهذا  مياهه،  ويف  احل�سينية 

اإ�سعاعي؟  تلوث  وجود«  و«عدم  »وجود«  عن  احلديث  جرى 

ت�سريحاته  عن  البيئة  لوزارة  الفني  الوكيل  تراجع  وملاذا 

اأثبتت  واحلالية  ال�سابقة  »الفحو�سات  اأن  معلنًا  ال�سابقة، 

بكربالء«  احل�سينية  نهر  يف  اإ�سعاعي  تلوث  اأي  وجود  عدم 

وّقع  اأنه  متاأخرًا،  تذكر،  رمبا  2012/2/7(؟  )»اآكانيوز«، 

على وثيقة ر�سمية، مع حمافظ كربالء ورئي�ص جمعية البيئة 

ل  اإ�سعاعي  تلوث  اأي  وجود  »عدم  توؤكد  واآخرين،  العراقية 

التبطني  اأتربة  نقل  مت  الذي  املبني  الفتح  من�ساأة  موقـع  يف 

ت�سمنت  الوثيقة  واأن  احل�سينية«،  نهر  مياه  يف  ول  منه، 

بني  ربط  اأي  يوجد  »ل  منها:  الثالثة  ن�ست  نقاط،  �سبع 

ل  املزعوم،  املياه  وتلوث  وامل�سجلة  الظاهرة  ال�سرطان  حالت 

التجاذبات  »ظهرت  الرابعة:  يف  وجاء  �سحيًا«.  ول  علميًا 

القنوات  بع�ص  قبل  من  وا�ستغاللها  والدعائية  ال�سيا�سية 

الف�سائية وال�سحف من اأجل اإثارة الفتنة اأو ماآرب �سخ�سية« 

)»املدى«، 2012/2/15(.

املتنفذين  امل�سوؤولني  ت�سرف  عراقية  �سحيفة  �سبهت  لقد 

ب�ساأن م�سروع نهر احل�سينية بـ »فيلم هندي يف بلد العجائب 

املوقعون  يحّمل  اأن  عجيبًا  ول  غريبًا  لي�ص  ولعله  والغرائب«. 

على الوثيقة املذكورة و�سائل الأعالم م�سوؤولية ما ح�سل، بدًل 

والدعائية«  ال�سيا�سية  »التجاذبات  افتعل  من  حما�سبة  من 

يف ق�سية بيئية اأقلقت املواطنني، بل اأرهبتهم، وهم يعلمون 

وم�سالح  خالفات  نتيجة  كبار  م�سوؤولون  هم  افتعلها  ن 
َ

م اأن 

�سخ�سية. ولليوم، مل يحا�سبهم اأحد.

احل�سينية  نهر  تلوث  زوبعة  اأثار  من  اأن  ذلك  من  الأدهى 

يف  الإ�سعاعي  التلوث  وجود  ينفي  من  نف�سه  هو  بالإ�سعاع 

العراق، وينكر عالقة انت�سار الإ�سابات ال�سرطانية يف البالد 

با�ستخدام اأ�سلحة اليورانيوم امل�ستنفد.

وانعدام  الإدارة  ل�سوء  اآخر  جت�سيد  هو  ح�سل  ما  اأفلي�ص 

امل�سوؤولية املهنية والوطنية والإن�سانية؟    ■

نهر احل�ضينية يف كربالء 

مت تبطينه بالرتاب وتغليفه 

باخلر�ضانة. وي�ضاع اأن تربة 

التبطني ملوثة باملعادن 

الثقيلة واليورانيوم امل�ضتنفد
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�أوملبياد لندن
هل يكون �لأكرث ��ستد�مة؟

عماد فرحات

و�ضع منظمو دورة الألعاب الأوملبية يف لندن خطة 

الآن«.  حتى  اأوملبياد  »اأف�ضل  ل�ضت�ضافة  طموحة 

والعائدات  املعمارية  الهند�ضة  فقط  يعني  ل  »الأف�ضل«  لكن 

»الأكرث  دورتها  جعل  اىل  اأي�ضًا  لندن  تطمح  اإذ  واملتفرجني، 

عاملي،  ريا�ضي  حدث  لأهم  جريء  هدف  هذا  ا�ضتدامة«. 

احلياة  موائل  حماية  املنظمة  اللجنة  اىل  بالن�ضبة  ويعني 

الكربونية  النبعاثات  وتخفي�ض  املعنية،  املناطق  يف  الربية 

حتديد  عن  ف�ضاًل  النفايات،  واإنتاج  الطاقة  ا�ضتهالك  وتقليل 

م�ضادر املواد واللوازم مب�ضوؤولية.

ثالثة  طوال  لندن  على  م�ضلطة  العاملية  الأ�ضواء  �ضتبقى 

اأ�ضابيع تقريبًا هذا ال�ضهر. لكن ثمة من �ضيتابع ب�ضكل خا�ض 

تنفيذ التدابري ال�ضديقة للبيئة واإىل اأي مدى �ضتفي عا�ضمة 

�ضرف  اأ�ضا�ضها  على  نالت  التي  البيئية،  بوعودها  بريطانيا 

ا�ضت�ضافة الأوملبياد.

نقل �أنظف ونفايات �أقل

�ضيجدون  الأوملبية  الألعاب  حل�ضور  لندن  �ضيق�ضدون  من 

مل  اذا  املالعب  اإىل  دخول  بطاقات  على  احل�ضول  يف  �ضعوبة 

»تخ�ضري«  يف  �ضعوبة  يجدوا  لن  لكنهم  قبل،  من  ي�ضرتوها 

اإقامتهم يف املدينة.

اأوقاتًا  الأنفاق،  قطارات  ومنها  النقل،  و�ضائل  تعمل  �ضوف 

ا�ضافية. وبالطبع تتوافر خيارات اأخرى، مثل الرتام الكهربائي 

الطبقتني  ذات  ال�ضهرية  واحلافالت  احلديد  ال�ضكك  وقطارات 

لتاأجري  »باركلي«  نظام  اأي�ضًا  وهناك  الأجرة.  و�ضيارات 

الدراجات الهوائية الذي يوفر حمطات خدمة يف اأنحاء املدينة.

 BMW طراز  من  »نظيفة«  �ضيارات  اأ�ضطول  و�ضيتوىل 

على  خا�ضة  م�ضارات  ت�ضلك  بحيث  املهمة،  ال�ضخ�ضيات  نقل 

بالديزل  ال�ضيارات  هذه  معظم  ويعمل  الرئي�ضية.  لندن  طرق 

بالكهرباء  يعمل  جديد  طراز  من   200 بينها  لكن  النظيف، 

نفايات«،  »�ضفر  دورة  اإقامة  الأ�ضلي  الهدف  كان  ولئن  فقط. 

النفايات،  من  املئة  يف   70 تدوير  باإعادة  منظمون  وعد  فقد 

الع�ضوية  النفايات  وحتويل  البال�ضتيكية،  القوارير  فيها  مبا 

الغذائية  املواد  ومتاجر  املطاعم  ت�ضتعمل  و�ضوف  �ضماد.  اإىل 

اىل  للتحويل  قابلة  وعلبًا  اأغلفة  الرئي�ضي  الأوملبي  امليدان  يف 

ن�ضاء  اأ�ضا�ضها  ع�ضوية  لدائن  من  غالبيتها  يف  �ضنعت  �ضماد، 

ال�ضليلوز. وهذا يتيح التخل�ض منها بطريقة �ضليمة فال تبقى 

�ضنوات طويلة يف املطامر.

م�ضتقل  ب�ضكل  اخل�ضراء«  ال�ضياحة  »خطة  مدققو  ويعمل 

تتمتع  التي  لتلك  �ضهادات  ومنح  الفنادق  خدمات  مراقبة  على 

ب�ضفات ال�ضتدامة وامليزات ال�ضديقة للبيئة.

تخفي�ض �لب�صمة �لبيئية

�ضوف توؤدي الطاقة املتجددة دورًا مهمًا يف الأوملبياد. وكانت 

اخلطة الأ�ضلية تعد بتزويد 20 يف املئة من الطاقة يف امليدان 

الأوملبي والقرية الأوملبية من م�ضادر متجددة، لكن هذا قد ل 

يتعدى حاليًا ت�ضعة يف املئة. فالأ�ضباب تتعلق بال�ضالمة، مت 

�مليد�ن �لأوملبي يف لندن 

ويبدو �مللعب �لرئي�صي
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�إىل �ليمني:  »ونلوك« 

و»ماندفيل« رمز� �لألعاب 

�لأوملبية يف لندن د�خل 

�مللعب �لرئي�صي ) حتت(

�إعادة تدوير �لنفايات وتخفي�ض ��صتهالك �لطاقة 

و�ملاء وجعل �مليد�ن �لأوملبي حتفة بيئية هي من 

�لأهد�ف �لتي تطمح بريطانيا �ىل حتقيقها جلعل 

�لألعاب �لأوملبية �لتي ت�صت�صيفها يف متوز )يوليو( 

2012 »�لأكرث ��صتد�مة«. فهل يتحقق ذلك؟

ل  منها  كثريًا  لأن  جديدة،  مالعب  بناء  من  بدًل  وجتميعها 

حاجة اإىل ا�ضتعماله بعد انتهاء املباريات.

هذه  من  قطر  ا�ضتفادة  اإمكان  اإىل  هنا  الإ�ضارة  من  بد  ول 

اإنها تعتزم تفكيك بع�ض املالعب التي �ضتن�ضئها  اإذ  التجربة، 

من اأجل مباريات كاأ�ض العامل يف كرة القدم ل�ضنة 2022، ليتم 

نقلها واإعادة تركيبها يف بلدان اآ�ضيوية اأخرى.

لالأوملبياد.  اخل�ضراء  التحفة  الأوملبي  امليدان  و�ضيكون 

كانت  اأر�ض  على  يد  �ضُ اجلمهور  فيه  يحت�ضد  الذي  املكان  هذا 

ت�ضتعمل يف املا�ضي لأغرا�ض �ضناعية. وي�ضم طرفه اجلنوبي 

واملقاهي  التجارية  باملحالت  تزخر  للم�ضاة  عامة  ف�ضحة  الآن 

وم�ضطحات  حدائق  ففيه  ال�ضمايل  الطرف  اأما  واملطاعم. 

خ�ضراء اأ�ضبه مبحمية طبيعية.

نبتة  األف   300 لزرع  بريطانية  م�ضاتل  مع  التعاقد  ومت 

اإليزابيث  امللكة  غر�ضت  وقد  املوقع.  يف  نامية  �ضجرة  و2000 

ال�ضجرة الأوىل يف ت�ضرين الثاين )نوفمرب( 2009.

التخلي عن م�ضروع لإقامة توربينات رياح يف املوقع ومولدات 

على  �ضم�ضية  األواح  تركيب  ومت  التاميز.  نهر  يف  كهرمائية 

�ضطوح عدد من الأبنية واإنتاج بع�ض الطاقة من النفايات.

يف  ي�ضتهلك  الذي  ال�ضرب  ماء  كمية  تخفي�ض  و�ضيتم 

برتكيب  املئة،  يف   40 بن�ضبة  اجلديدة  الريا�ضية  املن�ضاآت 

اأدوات �ضحية كفوءة والري مباء غري �ضالح لل�ضرب. و�ضيكون 

ليرتًا   160 مقابل  يف  يوميًا،  ليرتات   105 فرد  كل  ا�ضتهالك 

كمعدل قيا�ضي. وقد مت ا�ضتعمال 20 يف املئة من مواد الن�ضاء 

من م�ضادر معاد تدويرها.

لن  ال�ضتعمال  واإعادة  التدوير  باعادة  املتعلقة  واخلطة 

ان  بل  ال�ضندوي�ضات،  واأغلفة  والعلب  القوارير  على  تقت�ضر 

بع�ض املالعب �ضيعاد ا�ضتعمالها. فمباريات كرة القدم �ضوف 

بعد  ا�ضتعماله  واعادة  ونقله  تفكيكه  ميكن  ملعب  يف  تقام 

انتهاء الأوملبياد. وهذا يب�ضر بع�ضر جديد، حيث ميكن اإقامة 

اأحداث ريا�ضية كربى يف مالعب متنقلة يتم اإح�ضار اأجزائها 
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 45 م�ضاحته  الربية  للحياة  موئاًل  الأوملبي  امليدان  وي�ضم 

هكتارًا، يحوي 525 �ضندوقًا لتع�ضي�ض الطيور و150 �ضندوقًا 

للوطاويط.

اإىل  الأوملبية،  لالألعاب  الثالث«  »البعد  البيئة  باتت  لقد 

جانب الريا�ضة والثقافة. وا�ضت�ضافة هذه الألعاب باتت ت�ضّرع 

اإدخال العتبارات البيئية يف ال�ضيا�ضة العامة للبلد امل�ضيف. 

لكن كثريًا من ال�ضكوك حتوم حول »اخ�ضرار« اأوملبياد 2012. 

الألعاب  جلعل  خطط  لديها  لي�ض  اأن  موؤخرًا  لندن  اأكدت  فقد 

ال�ضفريات  انبعاثات  مقاي�ضة  ذلك  يف  مبا  كربونيًا،  حمايدة 

الذي  الأول  لندن  اأوملبياد  يكون  اأن  هي  اخلطة  الدولية.لكن 

يقي�ض ب�ضمته الكربونية طوال مدة املباريات.

�ضببتا  اثنتني  للحدث  الراعية  ال�ضركات  بني  اأن  كما 

مع  املندجمة  كيميكال«  »داو  اإحداهما  كبريًا.  ا�ضتهجانًا 

الغاز  ت�ضرب  كارثة  عن  امل�ضوؤولة  كاربايد«  »يونيون  �ضركة 

هندية  منظمات  جعل  ما   ،1984 عام  بالهند  بوبال  يف  ال�ضام 

بريت�ض  هي  والثانية  الأوملبياد.  مبقاطعة  تطالب  كثرية 

املك�ضيك  خليج  يف  النفطية  من�ضتها  انهارت  التي  برتوليوم 

عام 2010 م�ضببة اإحدى اأ�ضخم كوارث التلوث البحري.

وقد  جديدة.  قدمية  م�ضكلة  لندن  هواء  تلوث  ويبقى 

والريا�ضيني  املدينة،  زوار  اأن  من  �ضحيون  خرباء  حذر 

امل�ضتويات  اأ�ضعاف  �ضيتن�ضقون  الألعاب،  يف  امل�ضاركني 

■ املاأمونة من امللوثات.  
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رمي حداد )بريوت(

�أنهم  �ملتو�سط  �لبحر  بنك  موظفو  يت�سور  مل 

موؤ�س�ستهم  جعل  يف  رئي�سيًا  دورً�  �سيلعبون 

�أن  �لبنك  �إد�ريو  يتوقع  ومل  �لبيئي.  للعمل  رياديًا  منوذجًا 

تتحول فكرة ب�سيطة لدعم بع�ض �مل�ساريع �لبيئية �إىل ميزة 

د�ئمة مل�سرفهم.

جمل�ض  رئي�ض  �قرتح  عندما   ،2009 عام  �النطالقة  كانت 

�د�رة �لبنك حممد �حلريري دعم بع�ض �مل�ساريع �لبيئية يف 

يف العام 2009، اأعلن بنك البحر املتو�سط )BankMed(  عن مبادرة بدت كاأنها 

ق�سرية الأجل، وهي دعم بع�ض امل�ساريع البيئية. لكن انهمار طلبات امل�ساريع 

اأدت به اإىل تبني ق�سية نبيلة تتعلق بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، 

وهي ت�سجيع التحول اإىل »الأخ�سر« يف لبنان. ومن خالل حملة مكثفة 

غري م�سبوقة حتت �سعار »الكوكب ال�سعيد«، بات بنك البحر املتو�سط لعبًا 

رئي�سيًا يف رعاية م�ساريع بيئية يف اأنحاء البالد

موظفو البنك ي�ساركون

يف حملة لتنظيف ال�ساطئ

لبنان. كانت تلك بادرة ح�سنة ميكن �أن ت�ستمر ب�سعة �أ�سهر 

�أو �سنة على �الأكرث، كجزء من م�سوؤولية �لبنك �الجتماعية. 

�أنظف  بيئة  �ىل  تدعو  �إعالنية  حمالت  �لبنك  بد�أ  �ن  ما  لكن 

و�أ�سلم يف لبنان، حتى �نهمرت عليه �مل�ساريع.

تطوير  ق�سم  رئي�ض  �لـله،  فتح  �لدين  حميي  يو�سح 

�الأعمال، �ن �أع�ساء جلنة �ختيار �مل�ساريع �خل�سر�ء �إد�ريون 

�لبيئية  بالق�سايا  حمدودة  معرفة  لديهم  كانت  �لبنك،  يف 

�ملاأ�سوية يف �لبالد. فجاأة وجدو� �أنف�سهم يعملون، �إ�سافة �إىل 

وظائفهم �لعادية �ليومية، على م�ساريع بيئية. و�سرعان ما 

�أ�سبحو� مهتمني جديًا بالبيئة �ملهملة يف بالدهم، بل تبنو� 

�مل�سوؤولني.  على  �ل�سغط  جهود  دعم  يف  و�سرعو�  �لق�سية 

�أدركو� �أن �لفر�سة متاحة لهم الإحد�ث تغيري ما يف �لبالد.

�لبنك، يف  �لت�سويق يف  وتقول دياال �سقري، رئي�سة ق�سم 

يعرفون  �لنا�ض  »معظم  �لبيئي:  بالربنامج  خا�ض  برو�سور 

تغيري  �إحد�ث  �أن  يدركون  ال  لكنهم  �لنظيفة،  �لبيئة  �أهمية 

�إىل �الأف�سل يحتاج فقط �ىل بع�ض �خلطو�ت �أو �ملبادر�ت«.

�لبحر  بنك  �أطلق  �ل�سعيد«،  »�لكوكب  حملة  مظلة  حتت 

BankMed يتبنى اأجندة خ�سراء

بنك الكوكب ال�سعيد
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على  كبري  تركيز  مع  خمتلفة،  بيئية  م�ساريع  �ملتو�سط 

و�الأبي�ض  �الأزرق  �سعاره  �ىل  و�أ�سيفت  �لتوعية.  حمالت 

�أور�ق خ�سر�ء هي �أحد رموز »�لكوكب �ل�سعيد«.

 

التفكري الأخ�سر

لالن�سمام  �جلمهور  دعت  و��سعة  �سحافية  حملة  �نطلقت 

ون�سرت  �لغد«.  �أطفال  �أجل  »من  �خل�سر�ء  �لق�سية  �إىل 

وتدعو  �لبالد  يف  بيئية  مب�ساكل  تعّرف  �لطرق  على  الفتات 

�ىل حلها. و�ساركت �سخ�سيات �سهرية بالظهور يف �إعالنات 

عنو�ن  وحتت  �لطبيعة.  حماية  �ىل  �حلاجة  على  ت�سدد 

�لكثرية:  م�ساريعه  �لبنك  نفذ  خ�سر�ء«،  �أيدينا  »لنجعل 

طاقة  خ�سر�ء،  �سيار�ت  خ�سر�ء،  غابات  نظيفة،  �سو�طئ 

�جلميع  دفع  و�لهدف  وغريها.  خ�سر�ء،  م�سارف  �سم�سية، 

�ىل »�لتفكري �الأخ�سر«.

»حملة  مثل  حكومية،  غري  منظمات  مع  وبالتعاون 

�ل�سو�طئ  تنظيف  جهود  برعاية  �لبنك  قام  �لكبري«،  �الأزرق 

هذه  يف  �مل�ساركة  موظفيه  من  طلب  كما  �للبنانية،  و�الأنهار 

جميع  �أن  �أعلن  �جلمهور،  الإ�سر�ك  حماولة  ويف  �الأعمال. 

يف  مبا�سر  غري  ب�سكل  ي�ساعدون  �الئتمانية  بطاقاته  حاملي 

بد�أ  وقد  بطاقاتهم.  ��ستعمال  خالل  من  �لتنظيف  �أعمال 

حتى  ومت  �سنة،  من  �أكرث  يدوم  �أن  على   ،2011 عام  �مل�سروع 

تنظيف  »كان  �لـله:  فتح  يقول  �أنهار.  ثالثة  تنظيف  �الآن 

�الأنهار مريعًا، مل نت�سور �أنها قذرة بهذ� �ل�سكل«.

حيث  �لكربوين«،  »�حلياد  م�سروع  يف  �لبنك  و�نخرط 

�لكربون  �أوك�سيد  ثاين  �نبعاثات  كمية  �ل�سركات  تر�قب 

�ل�سادرة عنها ومتول م�ساريع بيئية  �ملبا�سرة  �ملبا�سرة وغري 

بهذه  لبنانية  �سركات  �ست  �لتزمت  وقد  عنها.  للتعوي�ض 

�الآلية، مبا فيها بنك �لبحر �ملتو�سط. ومن �ملبادر�ت �الأخرى 

هايربيد  �سيارة  �إهد�ء  ذلك  يف  مبا  خ�سر�ء،  �سيار�ت  �قتناء 

تعمل بالبنزين و�لكهرباء �إىل وز�رة �لبيئة.

�إطالق  �أرز �ل�سوف، مع  و�سارك �لبنك يف حتريج حممية 

زو�رها  زيادة  يف  �ساهمت  �ملحمية  حول  �إعالنية  حملة 

عكار  يف  لالأ�سجار  م�ستل  �إقامة  ودعم  �ملئة.  يف   35 بن�سبة 

بالتعاون مع �جلامعة �الأمريكية يف بريوت، الإحياء �الهتمام 

من  �أكرث  غر�ض  يف  �ساهم  كما  لبنان.  يف  �الأ�سلية  بالنباتات 

لبنان،  �سمال  يف  �أرغ�ض  عيون  منطقة  يف  �أرز  �سجرة   2000

�إ�سافة �إىل رعاية جهود �لبلديات يف �لتحريج الإعادة �لغطاء 

لرتويج  منوذجية  مبادرة  ويف  لبنان.  جبال  �إىل  �الأخ�سر 

�لقدي�سة  دير  �إنارة  مّول  �ملتجددة،  �لطاقة  م�سادر  ��ستخد�م 

تريزيا يف ك�سرو�ن بو��سطة �لالقطات �ل�سم�سية.

منوذج يف امل�سوؤولية البيئية لل�سركات

��ستهدفت �حلملة �الأطفال و�ل�سباب ب�سكل خا�ض من خالل 

بر�مج موجهة �إىل �ملد�ر�ض، مبا يف ذلك تقدمي فلرت�ت مياه 

من  مت  �لذي  »�أجندتي«  وم�سروع  حكومية،  مد�ر�ض  �إىل 

�أطفال �ملد�ر�ض �حلكومية  �ألف مفكرة على  خالله توزيع 70 

ونظمت  �سفحة.  كل  يف  بيئية  ون�سائح  معلومات  تت�سمن 

م�سابقات بيئية وعلمية للمد�ر�ض، ف�سارك يف �ل�سنة �الأوىل 

تلميذ.  �ألف   15 �إىل  �ل�سنة  هذه  �لعدد  وو�سل  تلميذ،   4000

�ملقر  يف  خا�ض  ��ستقبال  حفل  يف  �لفائزين  تكرمي  ويتم 

�لرئي�سي للبنك. ويرعى �لبنك ور�ض عمل بيئية خا�سة، مثل 

��ستعمال  �الأوالد  يتعلم  حيث  �ل�سغري«،  »�ملهند�ض  ور�سة 

�إعـادة  م�ساريـع  يف  و�مل�سـاركة  �ملتجددة  �لطاقـة  م�سادر 

تدوير �لورق.

»�لكوكب  بحملة  خا�سًا  �إلكرتونيًا  موقعًا  �لبنك  و�أطلق 

مثل  �خل�سر�ء،  �مل�ساريع  برعاية  معروفًا  و�أ�سبح  �ل�سعيد«. 

مي�سرة  قرو�سًا  مينح  وهو  �لطيب.  و�سوق  �حلد�ئق  معر�ض 

مل�ساريع �لعمارة �خل�سر�ء، ويدعم م�ساريع حيوية لتخفي�ض 

تلوث �لهو�ء وتر�سيد ��ستهالك �لطاقة يف لبنان.

تقول دياال �سقري �ن فعالية هذه �حلمالت ميكن قيا�سها 

فقط يف �ملدى �لطويل، »ونحن هنا ل�سنا ب�سدد حتقيق ربح، 

بل نحاول رفع م�ستوى �لوعي حيال �مل�ساكل �لبيئية �لعاملية 

�لنتيجة  على  جميعًا  ن�سهد  و�سوف  جميعًا.  نو�جهها  �لتي 

�لنهائية يف �ملدى �لطويل«.

�جتذب  �ملتو�سط  �لبحر  لبنك  �حلما�سي  �لبيئي  �لعمل 

عنه،  بالكتابة  �أجانب  �سحافيون  قام  بعدما  دوليًا  �هتمامًا 

حتى بات مثااًل ُي�ست�سهد به يف �مل�سوؤولية �لبيئية لل�سركات. 

ويقول  و�لتنمية.  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  يف  ع�سو  �الآن  وهو 

نتخذ  �أن  جميعًا  م�سوؤوليتنا  »�إنها  �لـله:  فتح  �لدين  حميي 

�ملطلوبة.  �لتغيري�ت  وندخل  بالدنا  يف  �إيجابية  خطو�ت 

كثري من �لنا�ض يهتمون، وعلينا جميعًا �أن ن�سارك يف �لعمل 

■ لبيئة �أف�سل«. 

تقدمي �سيارة »هايربيد«

اإىل وزارة البيئة اللبنانية 

م�ساركة البنك

يف حملة ت�سجري
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حممد التفراوتي  )�لرباط(

 

بعد طول �نتظار، حلقت �لطائرة �ل�سم�سية »�سوالر 

للقار�ت.  �لعابرة  �الأوىل  رحلتها  يف  �إمبال�ض« 

يف  بايرين  مطار  من   2012 )مايو(  �أيار   24 �سباح  فانطلقت 

غرب �سوي�سر� �ىل �لرباط عا�سمة �ملغرب، ثم مدينة ورز�ز�ت 

ملنا�سبة �إطالق بناء �أ�سخم حمطة للطاقة �حلر�رية �ل�سم�سية 

يف �ملغرب.

�الأوروبية  �لقارتني  بني  �إمبال�ض«  »�سوالر  ربطت 

�ملوؤ�س�سان  �لطيار�ن  قيادتها  على  وتناوب  و�الأفريقية، 

يف  وحطت  بيكار.  وبرتر�ن  برو�سربغ  �أندريه  للم�سروع 

�لعاملي،  �لبيئة  يوم  )يونيو(،  حزير�ن   5 م�ساء  �لرباط  مطار 

يف  �أيامًا  د�م  تقني  توقف  بعد  طارق  جبل  م�سيق  جمتازة 

م�سبوق،  غري  �إجنازً�  بذلك  وحققت  �إ�سبانيا.  عا�سمة  مدريد 

بالوقود  �لتزود  دون  من  كيلومرت   2500 م�سافة  باجتيازها 

وم�سدرها �لوحيد �لطاقة �ل�سم�سية.

عن  مرتً�   8229 �رتفاع  على  �ل�سم�سية  �لطائرة  حّلقت 

مدريد  بني  �جلوي  �مل�سار  وقطعت  �لبحر،  �سطح  م�ستوى 

و�لرباط �لبالغ 1200 كيلومرت يف 19 �ساعة و8 دقائق، مبعدل 

�سرعة و�سل �ىل 52 كيلومرتً� يف �ل�ساعة.

قال  لكنه  �لطائرة،  من  ينزل  وهو  منهكًا  بيكار  وبد� 

�لرحلة  هذه  �ملغاربة  ر  ح�سّ لقد  جدً�،  متاأثر  »�أنا  مبت�سمًا: 

ب�سكل ر�ئع. �أنا �سعيد جدً� من �أجلهم و�أ�سكرهم كثريً�«.

من �سوي�سرا 

اإىل املغرب

بالطاقة 

ال�سم�سية

الطياران اأندريه برو�سربغ وبرتران بيكار

وبينهما م�سطفى الباكوري رئي�ض جمل�ض اإدارة

الوكالة املغربية للطاقة ال�سم�سية

اأول رحلة جوية عابرة للقارات بال وقود
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ا�ستقبال �سعبي للطائرة 

ال�سم�سية يف ورزازات

مطار  �ىل  حتليقها  ��ستئناف  من  �لطائرة  تتمكن  ومل 

ومطبات  معاك�سة  رياح  �أجربت  �إذ  �ملحدد،  �ليوم  يف  ورز�ز�ت 

�لرباط.  �ىل  �لعودة  على  بور�سبريغ  �أندريه  �لطيار  هو�ئية 

يف  )يونيو(،  حزير�ن   22 فجر  �أخريً�،  ذلك  يف  جنحت  لكنها 

�سل�سلة  من  م�سارها  قرب  ب�سبب  بها،  قامت  رحلة  �أ�سعب 

جبال �الأطل�ض �لتي يزيد �رتفاعها على 3000 مرت.

�لدقيقة  و�حل�سابات  �ملكثف  �لعمل  من  �سنو�ت  �سبع 

هذه  �إجناز  �ىل  �أف�ست  و�لتجارب  و�الختبار�ت  و�ملحاكاة 

�لطائرة. وهي م�سنوعة من �ألياف �لكربون، وجمهزة باأربعة 

�أح�سنة،  ع�سرة  منها  و�حد  كل  قوة  كهربائية،  حمركات 

�ل�سخم،  جناحها  تغطي  فوتوفولطية  خلية  �ألف   12 تغذيها 

�لطري�ن  من  �لطائرة  ميكن  مما  بطاريات  يف  �لطاقة  وتخزن 

�سيارة  يعادل  ما  كيلوغر�م،   1600 نحو  وزنها  ويبلغ  لياًل. 

عائلية متو�سطة �حلجم.

خطة �سم�سية للمغرب

�أ�سعة  من  �ل�سنة  يف  �ساعة   3000 من  باأكرث  �ملغرب  يتمتع 

�ل�سم�ض. وهو ي�سعى �ىل ��ستثمار هذه �المكانية عرب خمطط 
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للطاقة  �ملغربية  �لوكالة  �إن�ساء  مت  ولذلك  �ل�سم�سية،  للطاقة 

�ل�سم�سية.

طاقة  لتوليد  دوالر  باليني   9 بنحو  �ملخطط  كلفة  وتقدر 

�لوطنية  بال�سبكة  مرتبطة  ميغاو�ط،   2000 بقوة  �سم�سية 

ورز�ز�ت  يف  مو�قع   5 على  وموزعة  �ل�سم�سية  للمحطات 

متتد  وهي  مطهر.  بني  وعني  وطرفاية  وبوجدور  و�لعيون 

على م�ساحة 10 �آالف هكتار.

وتتمثل �ملرحلة �الأوىل ملخطط �لطاقة �ل�سم�سية يف تطوير 

ميغاو�ط،   500 بقوة  ورز�ز�ت  قرب  �ل�سم�سية  للطاقة  حمطة 

يتوقع �إجنازها �سنة 2015.

وقال م�سطفى �لباكوري رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لوكالة عند 

�إمبال�ض« �ىل  و�سول �لطائرة �ل�سم�سية �ل�سوي�سرية »�سوالر 

يف  �حلر�رية  �ل�سم�سية  �لطاقة  حمطة  م�سروع  �إن  �ملغرب، 

ورز�ز�ت �ستكون له �نعكا�سات �إيجابية على �ملغرب و�ملنطقة، 

■ خا�سة فيما يتعلق بفر�ض �لعمل.  



�سامر جبور

منذ كنت طالبًا، جمعتني وزمالء �لدر��سة من دول 

�أن  خاللها  من  و��سحًا  كان  حو�ر�ت  خمتلفة  عربية 

لل�سحة  خم�س�ض  مرجعي  كتاب  �إىل  حقيقية  حاجة  هناك 

�لعامة يف منطقتنا. مل تتغري هذه �حلاجة على مدى �ل�سنو�ت 

وهي  �أفقًا،  و�أو�سع  تعقيدً�  �أكرث  �أ�سبحت  و�إمنا  �ملا�سية،  �لـ15 

�لتي قادت فريقًا من �لباحثني للعمل على تاأليف و�إعد�د كتاب 

»�ل�سحة �لعامة يف �لعامل �لعربي«.

نوعه  من  كتاب  �أول  هذ�  �لـ520،  و�سفحاته  �لـ38  بف�سوله 

�ل�سيا�سة  على  ركزت  �لعربي  �لعامل  �أدبيات  الأن  �ملنطقة،  يف 

�ل�سحة  تقارب  ومل  وغريها  و�لتاريخ  و�الجتماع  و�القت�ساد 

مع  تتعامل  فلم  �ل�سحة  حول  �لدولية  �الأدبيات  �أما  بعمق. 

جغر�فية  حتديد�ت  �آثرت  بل  حتليلية،  كوحدة  �لعربي  �لعامل 

مثل »�ل�سرق �الأو�سط« �أو »�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا« �أو 

»�إقليم �سرق �ملتو�سط«، ومعظمها ال ي�سم كّل �لدول �لعربية. 

من خالل �لرتكيز على �لعامل �لعربي، �أر�د �مل�ساهمون �أن ي�سد 

�لكتاب نق�سًا مهمًا.

�مل�سرتكة  و�لروؤية  و�حلو�ر  �لت�سبيك  على  مبني  �لكتاب 

ومهنية  معرفية  خلفيات  من  وهم  �لـ81  باحثيه  جمعت  �لتي 

�لعمل  يتطلبه  ما  هذ�  الأن  �سنو�ت،  �إجنازه  تطّلب  متعددة. 

و�لتحرير  �لتاأليف  خلرب�ت  �ل�سروري  و�لرت�كم  �جلماعي 

�لهادفني �إىل �إنتاج معرفة جديدة ت�سبهنا وتعرب عّنا. 

ويوثق  يعر�ض  فهو  متالزمني.  م�سارين  �لكتاب  ينحو 

كحقل،  �لعامة  �ل�سحة  وو�سع  �ل�سكان  �سحة  حلالة  ويحلل 

ولكنه يقدم �أي�سًا مقاربات نظرية ونقدية جديدة من جماالت 

معرفية متعددة: فيطرح �ل�سحة �إح�سا�سًا بالعافية و�لكر�مة، 

و�القت�ساد  �ل�سيا�سة  يف  حمدد�ت  له  �جتماعيًا  مفهومًا 

م�سروع  حد�ثة،  ق�سية  للنا�ض،  حقًا  و�لثقافة،  و�الجتماع 

�الجتماعية  �لعد�لة  نحو  �لتغيري  �أجل  من  للن�سال  �سيا�سة 

فيه  ي�ساهم  مفتوحًا  معرفيًا  جمااًل  �ل�سيا�سي،  �لتغيري  وحتى 

ال  وغريها،  �الجتماعية  كالعلوم  �أخرى  جماالت  من  باحثون 

حقاًل تقنيًا حم�سورً� باملخت�سني �لكلّيي �ملعرفة. 

من منظور �ل�سحة، لي�ض �مل�سرَتك ما مييز �لعامل �لعربي، 

�إذ� نظرنا �إليه كوحدة، بل �لتباين �ل�سديد يف موؤ�سر�ت �ل�سحة 

مثاًل،  ومو�رد.  وموؤ�س�سات  كحقل  �لعامة  �ل�سحة  و�سع  ويف 

بني  �سعفًا   160 يعادل  مبا  �الأمهات  وفيات  معدل  يختلف 

�الأرقام  ت�سجيل  �لهدف  لي�ض  و�ل�سومال.  �خلليج  دول  بع�ض 

نحو حركة متجددة من اأجل عافية املجتمع
وتوثيق �لفو�رق فقط، بل ربط ذلك مبفهوم �أ�سا�سي: ال ميكننا 

تطوير �ل�سحة على م�ستوى �ملنطقة ككل يف غياب �إطار للعمل 

�مل�سرتك �ملبني على �لتعا�سد و�لتكافل.

بني  فقط  لي�ض  موجودة  وهي  �لالم�ساو�ة،  هذه  �إبر�ز 

�لكتاب،  �أق�سام  يف  �أ�سا�سيًا  خطًا  كان  د�خلها،  �أي�سًا  بل  �لدول 

باملحدد�ت  �ملعنون  �لثاين  للق�سم  �الأ�سا�سي  �ملحور  �سّكل  ولكنه 

يف  �لفو�رق  �لباحثون  ر�جع  ولئن  لل�سحة.  �الجتماعية 

مبوؤ�سر�ت  فة 
ّ
�ملعر �ملختلفة  �جلماعات  بني  �ل�سحة  موؤ�سر�ت 

)�جلندر(  �الجتماعي  �جلن�ض  مثل  �ل�سائعة،  �الختالف 

�حل�سر/�ملدن(،  �أو  )�لريف  �ل�سكن  ومكان  و�لدخل  و�لتعليم 

كالر�أ�سمال  معاجلة،  �أقل  �أخرى  حمدد�ت  طرحو�  فقد 

�الجتماعي و�القت�سادي و�لثقايف و�الإق�ساء و�لتهمي�ض.

�لكتاب  يق�سد  ال  �مل�ستمرة،  و�لتحديات  �لفو�رق  �إبر�ز  يف 

�ملا�سية  �لعقود  يف  �ملنطقة  �سهدته  �لذي  �لهائل  �لتقدم  �إغفال 

مما  �لكثري  هناك  �أن  على  �لتاأكيد  بل  �ل�سحة،  م�ستوى  على 

هذه  �ل�سحة.  يف  �أف�سل  عد�لة  لتحقيق  به  �لقيام  يتوجب 

هدفًا  لي�ست  ف�سل،  من  �أكرث  يف  �لزمالء  وجد  كما  �لعد�لة، 

�أ�سا�سيًا  يف غالبية بلد�ن �ملنطقة.

فر�ض متاحة

�لق�سمني  �هتمامات  �سلب  يف  �أي�سًا  هي  �ل�سحة  يف  �لفو�رق 

�لثالث و�لر�بع من �لكتاب ولكن �ملقاربة هنا من ز�وية خمتلفة. 

يركز �لق�سم �لثالث على �الأمر��ض ويربز مفهوم �لعبء �ملزدوج، 

حيث �أ�سبحت �الأمر��ض غري �النتقالية �أو �ملزمنة، كاالأمر��ض 

�لقلبية �لوعائية و�ل�سكري و�ل�سرطان و�الأمر��ض �لنف�سية، هي 

�مل�سوؤولة عن �لق�سم �الأكرب من �لوفيات و�عتالل �ل�سحة، ولكن 

و�الإ�سابات.  �ملعدية  �أو  �النتقالية  �الأمر��ض  وطاأة  ��ستمر�ر  مع 

ويتم ربط �لعبء �ملزدوج مع حتديات تنموية �أو�سع. كان ميكن 

عبء  وتخفي�ض  �ملزمنة  �الأمر��ض  وباء  لتجنب  �لكثري  فعل  لنا 

خمتلفة  مقاربات  خالل  من  و�الإ�سابات  �النتقالية  �الأمر��ض 

�مل�ساركون  ويطرح  �ل�سحية.  و�لنظم  و�لتحديث  للتنمية 

ركز  ولئن  �ليوم.  �أمامنا  �ملتاحة  �لكثرية  �لفر�ض  �لكتاب  يف 

�أي�سًا  طرحو�  فقد  �الأمر��ض،  مقارعة  �سرورة  على  �لباحثون 

كالعافية،  »�إيجابي«،  كمفهوم  لل�سحة  �أو�سع  مقاربة  �سرورة 

يجب �لنظر �إليها يف �سياق �جتماعي �أو�سع، وكذلك �أهمية عدم 

نقدي  غري  ب�سكل  و�إ�سقاطها  جاهزة  �سحية  مفاهيم  ��ستري�د 

يف جمتمعاتنا.

من  �ل�سكانية  �ملجموعات  �سحة  يف  �لر�بع  �لق�سم  يبحث 

�ملنظور  ومييزه  �لعمر.  وكبار  و�لن�ساء  و�ل�سباب  �الأطفال 

�خلا�سة  �ل�سحية  �الحتياجات  بحث  يتعدى  مبا  �لو��سع، 

و�الجتماعي  �الأ�سري  �لو�سع  مناق�سة  �إىل  جمموعة  بكل 

وي�سلط  عافيتها.  لتح�سني  �ملطلوبة  �الجتماعية  و�ل�سيا�سات 

�ل�سوء على جمموعات �سكانية قلما تعاجلها �أدبيات �ل�سحة، 

من  و�أرحب  �أو�سع  مقاربة  �لباحثون  فيقرتح  �لعمال،  وهي 

من�سية  جمموعة  على  �الأخري  �لف�سل  ويركز  �ملهنية.  �ل�سحة 

هي �لعمال �ملهاجرون، من خالل در��سة حالة عامالت �ملنازل 

�أي�سًا  بل  �لعمال  هوؤالء  معاناة  فقط  لي�ض  لرنى  لبنان،  يف 

حتركهم من �أجل حقوقهم. 

منطقتنا  يف  كال�سحة  عام  �ساأن  عن  حديث  ي�ستوي  ال 

و�الحتالل  للحروب  �لعميق  �لتاأثري  عن  �حلديث  دون  من 

و�لعقوبات و�ال�ستبد�د على �ل�سحة وموؤ�س�ساتها. وهذ� تركيز 

حما�سر  جّبور  �سامر  �لدكتور 

يف  �ل�سحية  �لعلوم  كلية  يف  �أول 

بريوت. يف  �الأمريكية  �جلامعة 
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و�لعر�ق  فل�سطني  حاالت  در��سة  يقدم  �لذي  �خلام�ض  �لق�سم 

�لعدو�ن  �إبان  �لنازحني  حالة  در��سة  خالل  من  ولبنان. 

�ال�سر�ئيلي على لبنان يف 2006، ي�ستخل�ض �لباحثون �سرورة 

�الإغاثة  عاملي  و�فرت��سات  م�سلمات  بع�ض  يف  �لنظر  �إعادة 

و�لباحثني �ل�سحيني حول ما يحتاج �إليه �لنازحون يف �الأزمة 

ويربزون  و�لدو�ء،  و�ملاأوى  �لغذ�ء  فقط  لي�ض  وهو  �حلادة، 

مو�سوع فهم مكونات �سمود �ملجتمع ودعمه ك�ساأن من �سلب 

�هتمامات �ل�سحة �لعامة.

و��ستجابته  �ل�سحي  �لنظام  �ل�ساد�ض  �لق�سم  ويتناول 

در��سة  على  يركز  و�إذ  ينق�سه.  وما  �ملطروحة  للتحديات 

مكونات �حلوكمة و�لتمويل و�لقوة �لعاملة �ل�سحية و�خلدمات 

�ل�سحية و�الأدوية �الأ�سا�سية، و�لتحديات يف كل منها، ال ت�سيع 

كمنظومة  �ل�سحي  للنظام  �الأو�سع  �ملقاربة  �إىل  �لدعوة  عليه 

��ست�سر�فية  روؤية  على  بناًء  بتناغم  مكوناتها  تعمل  متكاملة 

منظومة  تندر  حيث  �لتحدي،  يكمن  وهنا  �جتماعي.  وعقد 

كهذه يف �ملنطقة �لعربية.

�إىل  يتطرق  وهو  �الأول،  �لق�سم  تقدمي  تاأخري  دُت 
ّ

تعم لقد 

يف  �لدول  ��ستثمار�ت  �أن  مثاًل  نتعلم  لل�سحة.  �الأو�سع  �الإطار 

مرحلة ما بعد �ال�ستقالل يف حت�سني حياة �لنا�ض وحمايتهم، 

كان  و�لت�سغيل،  و�لتعليم  �ل�سحة  جمال  يف  خا�ض  وب�سكل 

�ل�سحة.  ملوؤ�سر�ت  �ل�سريع  �لتح�سن  يف  �حلا�سم  �لدور  لها 

يف  �ل�سبعينات  منذ  بالرت�جع  بد�أت  �ال�ستثمار�ت  هذه  ولكن 

يف  هذ�  كل  �الإد�رة.  و�سوء  بالف�ساد  �ملمزوجة  »�للربلة«  ظل 

�لنا�ض  حاجات  تلبية  عن  �لعاجزة  �لهزيلة  �لتنمية  مناذج  ظل 

وخا�سة �ل�سباب يف ظل �لتغري�ت �لدميوغر�فية �لهائلة.

ال�سحة دافع للربيع العربي

لكن  بها،  نتنباأ  مل  �لعربية.  �لثور�ت  �نطالق  قبل  �لكتاب  ُكتب 

�لكتاب،  يف  �ملعرو�سة  �ل�سحة  م�ساكل  حمدد�ت  من  كثريً� 

�لقر�ر،  يف  �ملجتمع  وغياب  و�لبطالة  و�لتهمي�ض  كالالم�ساو�ة 

�أي�سًا م�سببات للحر�ك �ل�سعبي. فال�سحة تعك�ض �مل�ساكل  هي 

�الأو�سع للمجتمع، ولكنها ميكن �أي�سًا �أن تكون جزءً� من �حلل. 

هذ� ما طلبه �مل�ساهمون، وخا�سة يف �لق�سم �ل�سابع، من خالل 

حتقيقها  ي�سعب  رمبا  �لتي  �ل�سحة،  يف  �لعد�لة  على  �لتاأكيد 

مدخاًل  ذ�تها  يف  تكون  رمبا  ولكنها  �أو�سع،  عد�لة  دون  من 

يف  �مل�ساو�ة  طرح  خالل  من  ذلك  فعل  ميكن  كهذه.  لعد�لة 

�لتاأكيد  خالل  ومن  و�سيا�سية،  �جتماعية  كم�سوؤولية  �ل�سحة 

�لفاعلون  فيها  يلعب  �لتي  �لت�ساركية  �ملبادر�ت  �أهمية  على 

وعافيته  �ملجتمع  �سحة  حت�سني  يف  �أ�سا�سيًا  دورً�  �ملجتمعيون 

خالل  ومن  فقط،  للخدمات  متلقيًا  �ملجتمع  يكون  ال  بحيث 

ربط �ل�سحة باالأمن �الن�ساين، ومن خالل �لدعوة �إىل �أن يكون 

�لعمل يف جمال �ل�سحة مدخاًل �إىل دميوقر�طية وتغيري �أو�سع 

يف �لف�ساء �ل�سيا�سي و�الجتماعي.

رمبا كان �لكتاب خمتلفًا لو كتبناه وقد تغرّيت �ملنطقة، لكن 

مقارباته �لو��سعة لل�سحة ور�سائل �لباحثني جتعله �أكرث �أهمية 

ور�هنية يف ظل �لفر�ض �لتي طرحتها ت�سحيات �ل�سعوب. �إن 

�لتحدي �أمامنا هو ترجمة هذه �ملقاربات وتلك �لر�سائل.

�ملعرفة �جلديدة �لتي طرحها �لباحثون تخدم يف �لتاأ�سي�ض 

وم�ساركة  و��سعة  روؤية  ذ�ت  �ل�سحة  يف  متجددة  حلركة 

مفتوحة من �أطياف �ملجتمع �ملختلفة من �أجل حتقيق عافيته. 

■ هذ� يف متناولنا �ليوم. 

اإميان نويه�ض

تاأليفًا وحتريراً ثالث �سنوات،  العربي«  العامل  العامة يف  اإجناز كتاب »ال�سحة  تطّلب 

و�سدوره طباعة �سنة رابعة. اأكرث من الوقت، تطّلب الكتاب دعمًا مهمًا، قدمه املكتب 

من  هائاًل  وجهداً  بريوت،  يف  الأمريكية  واجلامعة  القاهرة  يف  فورد  ملوؤ�س�سة  الإقليمي 

فريق املحررين واملوؤلفني. مل يكن امل�سروع ممكنًا من دون احلا�سنة املوؤ�س�ساتية التي 

وفرتها كلية العلوم ال�سحية، فقد اأخذت على عاتقها ح�سانة امل�سروع ودعمه لأن هذا، 

بب�ساطة، جزء من ر�سالتها للعب دور اإقليمي يف اإي�سال �سوت الباحثني والعاملني يف 

ال�سحة العامة يف العامل العربي اىل املنابر العلمية العاملية، واإىل التاأثري من خالل الأبحاث 

املحلية  املجتمعات  مع  والتوا�سل  الزميلة  املوؤ�س�سات  مع  عالقاتها  و�سبكة  العلمية 

من  ر�سالتنا  يف  ننطلق  منطقتنا.  يف  ال�سحي  الو�سع  حت�سني  على  القرار  واأ�سحاب 

التزام بال�سحة كحق ان�ساين ومفهوم اجتماعي مبني على اأ�س�ض العدالة الجتماعية.

الكتاب هو التعبري الأبلغ عّما ميكننا اأن ننجزه �سوية، موؤ�س�سات واأفراداً، من خالل 

جميع  وتطور  وتلهم  جتمع  خالقة  روؤية  على  املبني  الت�ساركي  بل  التعاوين  العمل 

امل�ساركني. جناح الكتاب، وكثري من امل�ساريع القليمية الأخرى التي تبنتها الكلية، هو 

اأ�سا�ض مقاربتنا لتحديات  نتيجة الت�سبيك مع املوؤ�س�سات والزمالء يف املنطقة، وهذا 

التاأكيد  املا�سية من خالل  الـ15  ال�سنوات  املقاربة على مدى  ال�سحة. لقد بنينا هذه 

�سريكنا  هنا  بالذكر  واأخ�ض  نّدّية.  تعاون  عالقات  بناء  وعلى  املوؤ�س�سات  دور  على 

»معهد ال�سحة العامة واملجتمعية« يف جامعة بريزيت يف فل�سطني املحتلة.

خالل  من  الإقليمي  الدور  بهذا  ال�سطالع  من  ال�سحية  العلوم  كلية  متكنت  لقد 

يف  تاأ�س�ست  عندما  املوؤ�س�ساتية.  بنيتها  وهو  الكثريين،  عن  يغيب  اأ�سا�سي  عن�سر 

العام 1954 كانت اأول كلية م�ستقلة لل�سحة العامة يف املنطقة برمتها، وما زالت من 

بني العدد القليل من هذه الكليات، فغالبية املوؤ�س�سات الأكادميية يف ال�سحة العامة 

الذي يغني  النموذج هو  اأق�سام طب املجتمع داخل كليات الطب. هذا  املنطقة هي  يف 

املوؤ�س�سة بباحثني من خلفيات معرفية ومهنية وا�سعة ويطلق يديها لل�سعي اإىل رفع 

م�ستوى العمل الأكادميي يف جمال ال�سحة العامة.

كتاب »ال�سحة العامة يف العامل العربي« يثبت جمدداً قدرة الباحثني والعاملني يف 

جمال ال�سحة العامة يف منطقتنا على البحث العلمي النوعي، واإنتاج معرفة لها عالقة 

وطيدة ب�سياِق عاملنا العربي وحاجاته. غري اأن الإح�ساءات ت�سري اإىل اأن البحث العلمي 

البحث  متويل  ن�سبة  ب�سعف  ذلك  على  ا�ستدللنا  �سواء  منطقتنا،  يف  مهم�ساً  زال  ما 

العلمي من الناجت القومي )وهي اأقل من 0.5 يف املئة عندنا مقابل ما تقرتحه املوؤ�س�سات 

العاملية من 1 اىل 3 يف املئة( اأو بعدد الأبحاث العلمية املن�سورة يف جمالت علمية حمّكمة 

اأن هناك بوادر حت�سن يف هذا  )وهي الأقُل يف العامل مبا فيها القارة الأفريقية(. ومع 

املجال، ل ميكن للدول العربية حتقيق تقدم كبري وم�ستدام من دون توظيف موارد 

اأكرب لدعم البحث العلمي وت�سجيع موؤ�س�سات ومراكز الأبحاث. فالبحث العلمي لي�ض 

ترفاً، بل حاجة ملحة اأ�سا�سية اإذا ما اأردنا اأن يكون القرار ال�سيا�سي، اجتماعيًا كان اأم 

اقت�ساديًا اأم �سحيًا، مدعومًا بالعلم وم�ستنداً اىل الأدلة العلمية.

من ال�سروري لكتاب يتناول �ساأنًا عامًا كال�سحة اأن يكون يف متناول قراء العربية. 

وهذا جهد موؤ�س�ساتي اآخر يتوجب التنويه به، حيث يقوم الربنامج العربي يف املكتب 

الإقليمي ل�سرق املتو�سط يف منظمة ال�سحة العاملية يف القاهرة برتجمة الكتاب حاليًا 

اأن تكون الطبعة العربية، التي �ست�سدر عن مركز درا�سات  اإىل اللغة العربية. ع�سى 

الوحدة العربية، بني اأيدينا قبل نهاية هذه ال�سنة.

�سواء بطبعته النكليزية التي بني اأيدينا، اأو العربية املرتقبة، يقدم كتاب »ال�سحة 

العامة يف العامل العربي« در�سًا مهمًا عن اأهمية املوؤ�س�سات يف خدمة املعرفة وال�سحة 

يف املنطقة.

�لدكتور �إميان نويه�ض عميد كلية �لعلوم �ل�سحية يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت.

دور املوؤ�س�سة يف ح�سن املعرفة
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راغدة حداد

�سوف  دبي،  مياه  يف  �ملرجانية  �ل�سعاب  �أحد  فوق 

منه  جزء  يكون  نوعه،  من  فريد  فندق  ت�سييد  يتم 

فوق �ملياه وجزء منه يف قاع �لبحر.

فندق �الأقر��ض �ملائية )Water Discus Hotel(، �لذي 

بنائه  على  دبي  يف  �لعاملية  �جلافة  �الأحو��ض  �سركة  تعاقدت 

ق�ساء  لنزالئه  �سيتيح  تكنولوجي«،  �أو�سن  »ديب  �سركة  مع 

عطلة حتت �لبحر يف ما ي�سبه غو��سة فخمة. وي�سم �لقر�ض 

مربع،  مرت   1000 م�ساحته  تبلغ  �لذي  �ملائي،  �الأ�سطو�ين 

للغو�ض،  ومركزً�  بانور�مية،  زجاجية  بو�جهات  غرفة   21

ومق�سفًا، على عمق ع�سرة �أمتار حتت �الأمو�ج. وي�سمح نظام 

�لنباتية  �لبحرية  �حلياة  مب�ساهدة  للنزالء  �خلا�ض  �ال�ساءة 

و�حليو�نية، كما تتيح لهم �لتقنيات �حلديثة يف �لغرف روؤية 

�لكائنات �لدقيقة.

و7   5 بني  يرت�وح  �رتفاع  على  فتقع  �لعلوية  �الأقر��ض  �أما 

�ملاء، وت�سم ردهة ومطعمًا و»�سبا« وبركة  �أمتار فـوق �سطح 

�سباحة ومهبطًا  للطائر�ت �ملروحية.

وهناك ثالثة �أعمدة دعم ت�سمح للقر�ض �ل�سفلي باالرتفاع 

حتت  بعامل  �لنزالء  �الأو�سط  �لعمود  ويربط  و�النخفا�ض. 

�لفتحة  خالل  من  وهبوطًا  �سعودً�  لالنزالق  جمهز  وهو  �ملاء، 

�لفندق  مل�سغلي  ي�سمح  ما  �لعلوي،  �لقر�ض  يف  �لو�سطى 

على  عالوة  �ملنا�سب،  �لعمق  يف  �ل�سفلي  �لقر�ض  بتثبيت 

�إخالئه يف حالة �لطو�رئ.

ال �سك يف �أن فكرة �لفندق �لعائم ـ �لغارق �ستغري �ل�سياح 

�ل�سياحية  �ملقا�سد  بني  باتت  �لتي  دبي،  �ىل  باملجيء  �الأثرياء 

جتاربها  من  �الإمارة  تعلمت  هل  ولكن  �لعامل.  يف  �لرئي�سية 

�ل�سابقة يف �مل�ساريع �الإن�سائية غري �ل�سديقة للبيئة؟ من هذه 

�مل�ساريع جزيرة نخلة �جلمرية، و�أرخبيل »�لعامل« �لذي ي�سم 

جزرً� يف �سكل �لقار�ت، وقد �ساهما يف �الأزمة �ملالية �ل�سخمة 

�لتي �سربت دبي، كما ت�سببا باأ�سر�ر فادحة يف �لبيئة �لبحرية 

و�ل�سعاب �ملرجانية.

�إقامة فندق كهذ�؟ وهل �ستجرى در��سة  فهل من �حلكمة 

�لقلق  �ىل  يدعو  ما  هناك  لي�ض  �لبيئي؟  الأثره  حقيقية  علمية 

بناءه،  �ستتوىل  �لتي  تكنولوجي  �أو�سن  ديب  �سركة  ر�أي  يف 

�القت�سادية،  �أو  �لبيئية  �لظروف  يف  تغري�ت  حدثت  »فلو 

ميكن تفكيك �لفندق ونقله �ىل مكان �آخر«!

منوذجًا  �سيكون  هذ�  �لبحري  دبي  فندق  �أن  �أكرث  �ملقلق 

■ لال�ستن�ساخ يف �أماكن �أخرى حول �لعامل.  
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BLOM: ننزع لغمًا
ونزرع �شجرة

خالل  )بلوم(  واملهجر  لبنان  بنك  �ساهم  بعدما 

الألغام  من  العديد  اإزالة  يف  املا�سيني  العامني 

ما�سرتكارد  بطاقة  عرب  العنقودية  والقنابل 

»عطاء«، طّور برناجمه لت�سجري املناطق املنزوعة 

�سجرة«،  ونزرع  لغمًا  »ننزع  �سعار  حتت  الألغام 

و»ما�سرتكارد«.  اللبناين  اجلي�ش  مع  بالتعاون 

�سجرة  األف  نحو  غر�ش  الآن  اإىل  احل�سيلة  وكانت 

زيتون و�سنوبر يف حول بجنوب لبنان ويف �سوق 

الغرب بجبل لبنان.

بل  اإ�سافية،  اأعباء  اأي  الزبون  حتّمل  ل  البطاقة 

عرب  الألغام  نزع  كلفة  تغطية  امل�سرف  يتحمل 

البطاقات.  من  املح�سلة  اأرباحه  من  ن�سبة  اقتطاع 

األف   37 نحو  نزع  يف  الألغام  نزع  برنامج  جنح  وقد 

لغم من املناطق اجلنوبية ومن �سوق الغرب.

اأرامكو تنتج 

وقودًا اأنظف �شنة 2016

يف  تاأمل  اأنها  ال�سعودية  »اأرامكو«  �سركة  اأعلنت 

اأكرب  من  للبيئة  تلويثًا  الأقل  الوقود  اإنتاج  بدء 

م�سافيها يف راأ�ش تنورة بحلول �سنة 2016.

يف  جديدة  م�ساٍف  ثالث  »اأرامكو«  وتبني 

مع  بامل�ساركة  ال�سرق  يف  واحدة  ال�سعودية، 

ينبع  مدينة  قرب  وواحدة  الفرن�سية،  »توتال« 

»�سينوبك«  مع  الأحمر  البحر  على  املطلة 

احلدود  من  بالقرب  جازان  يف  والثالثة  ال�سينية، 

تلويثًا  الأقل  الوقود  جميعها  و�ستنتج  اليمن.  مع 

وبداأت  البرتوكيماويات.  اأنواع  وبع�ش  للبيئة 

بكلفة  القائمة  امل�سايف  حتديث  فعليًا  »اأرامكو« 

بليوين دولر.

فنادق موفنبيك

تقل�ص ب�شمتها البيئية

تخفي�ش  عن  موفنبيك  ومنتجعات  فنادق  اأعلنت 

املياه  وكمية  الكربونية  النبعاثات  يف  كبري 

الأو�سط.  ال�سرق  يف  من�ساآتها  كل  يف  امل�ستخدمة 

فبعد العام الأول من ح�سول فنادقها على �سهادة 

»غرين غلوب« املعتمدة عامليًا، يف المارات وقطر 

والبحرين،  والكويت  وال�سعودية  والأردن  ولبنان 

انخفا�ش  واملاء  الطاقة  ا�ستهالك  حتاليل  اأظهرت 

اأوك�سيد  ثاين  من  طن  األف   12 مبعدل  النبعاثات 

املياه  من  مكعب  مرت  األف   130 وتوفري  الكربون، 

ال�ساحلة لل�سرب يف الأ�سهر الـ12 املا�سية.

الكمية التي مت توفريها تعادل كمية املاء التي متالأ 

من  اأ�سبوعًا   52 اأ�سبوعيًا  اأوملبية  �سباحة  بركة  بها 

يعادل  الكربونية  النبعاثات  يف  والتوفري  ال�سنة. 

رحالتها  يف  طائرات  خم�ش  تطلقها  التي  الكمية 

من دبي اىل لندن ذهابًا واإيابًا.

بروجكت لبنان 2012: تقنيات بيئية يف قطاع البناء

»هذ� �ملعر�ض هو �أ�سدق تعبري عن �إر�دتنا كلبنانيني باإ�ستمر�رية بلدنا و�إزدهاره. لقد ر�أينا 

ما ميكن للقطاع �خلا�ض �أن ينجزه من خالل هذ� �ملعر�ض، ويبقى علينا كقطاع عام �أن نوؤّمن 

�ال�ستقر�ر �لذي ي�سمح للقطاع �خلا�ض �أن يعمل بفعالّية �أكرب«. هكذ� و�سف رئي�ض جمل�ض 

�لوزر�ء �للبناين جنيب ميقاتي معر�ض Project Lebanon 2012 بعد جولة يف �أرجائه برفقة 

وزر�ء و�سخ�سيات.

�أقيمت �لدورة �ل�سابعة ع�سرة من هذ� �ملعر�ض �لتجاري �لدويل ملو�د ومعد�ت وتقنيات �لبناء 

يف لبنان و�ل�سرق �الأو�سط من 5 �إىل 8 حزير�ن )يونيو(، بالتز�من مع �ملعر�ض �لتجاري �لدويل 

للكهرباء وتقنية �ملياه و�الإنارة و�لتكييف Energy Lebanon 2012 ، و�ملعر�ض و�ملوؤمتر �لدويل 

�أكرث من 800  و�سارك فيه   .EcOrient 2012 للتقنيات �لبيئية و�ال�ستد�مة و�لطاقة �لنظيفة 

�سركة حملية و�إقليمية ودولية من 28 دولة، وق�سده نحو 25 �ألف ز�ئر.

حفلت فرتة �ملعر�ض بالعديد من �التفاقيات وعقود �الأعمال، ب�سفته وجهة مف�سلة لل�سركات 

�لدولية �لتي ترى فيه مدخاًل و��سعًا �إىل �لعديد من �أ�سو�ق �ملنطقة. ونّظمت �الأجنحة �لدولية 

�مل�ساركة يف �ملعر�ض، و�لتي بلغ عددها 16، لقاء�ت عمل ثنائية مبا�سرة �سّمت ممثلني عن 

هيئات �لتنمية �لتجارية ورجال �الأعمال �للبنانيني و�لعرب.

و��ست�ساف موؤمتر EcOrient �لذي �أقيم بال�سر�كة مع غرفة �لتجارة و�ل�سناعة يف باري�ض �أكرث 

من 30 متحّدثاً من خرب�ء �لبيئة و�ال�ستد�مة و�لطاقة. و�سارك فيه �أكرث من 200 مندوب من 

هيئات حملية و�إقليمية بارزة.

�ملهند�سني،  نقابة  مع  بالتعاون  �لر�بع«  �ال�ستد�مة  »�أ�سبوع  موؤمتر  �حلدث  �ساحب  كذلك 

جمموعة  فيه  و�ساركت  �خل�سر�ء.  لالأبنية  لبنان  وجمل�ض  �لطاقة،  حلفظ  �للبناين  و�ملركز 

من �خلرب�ء �لوطنيني و�لدوليني للبحث و�لنقا�ض ب�ساأن �لتحديات �لبيئية �مللحة يف لبنان 

و�ملنطقة وطرح �حللول �ملنا�سبة لها. 

وقال �ألربت عون، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ل�سركة �لدولية للمعار�ض )IFP( �لتي نظمت �حلدث، 

»�إن �ملق�سود من هذ� �لتز�من هو رفع �مل�ستوى �لتخ�س�سي للحدث ب�سكل عام، بحيث يتاح 

من  بدقة  �أعمالهم  �حتياجات  حتديد  �ملعنية  �الأطر�ف  وجميع  و�ملقاولني  �مل�ساريع  الأ�سحاب 

خالل كل من هذه �ملعار�ض، كما ي�سمح هذ� �لتوزيع لل�سركات �لعار�سة �أن تربز ب�سكل �أكرب 

�ل�سحية  �الأدو�ت  �أق�سام  �لز�ئر  يجد  لبنان«  »بروجكت  معر�ض  ففي  معرو�ساتها«.  قيمة 

و�الأمن  و�مل�ساعد،  و�ملعادن،  ومنتجاتها،  و�الأخ�ساب  و�خلر�سانة،  و�حلجر  و�ل�سري�ميك، 

�لطاقة  �أّما معر�ض  �لبناء.  و�آليات  و�لدهانات،  و�الأ�سباغ  و�الأنابيب،  و�لبال�ستيك  و�ل�سالمة، 

و�ملوّلد�ت،  و�لتربيد،  و�لتهوئة  و�لتدفئة  و�لغاز،  و�الإلكرتوميكانيك،  �الإنارة،  �أق�سام  في�سم 

و�لكهرباء. وكر�ض معر�ض EcOrient لتقنّيات وحلول ومنتجات �حلد من �نبعاثات �لكربون، 

و�إد�رة �لنفايات ومعاجلتها، و�إد�رة �ملو�رد �ملائية، و�سبط ن�سب �لتلوث يف �لهو�ء، وغريها من 

�حللول �لبيئية �لتي ت�سكل حاجة ملحة يف لبنان و�ملنطقة. 
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جمموعة الإمارات: كفاءة بيئية يف �شناعة الطريان

�الإمار�ت  جمموعة  �أ�سدرت 

�لثاين،  �لبيئي  �ل�سنوي  تقريرها 

طري�ن  �حتفاظ  �أظهر  �لذي 

�الإمار�ت مبوقع �لريادة يف �سناعة 

يف  �لكفاءة  حيث  من  �لطري�ن 

��ستهالك �لوقود بف�سل �أ�سطولها 

�لفتّي �ملتقدم تكنولوجيًا.

�الإمار�ت  طري�ن  �أ�سطول  وي�سكل 

يف  �الأ�سا�ض  للبيئة  �ل�سديق 

�لبيئية.  �ملجموعة  ��سرت�تيجية 

طائرة   50 �سر�ء  طلب  وجاء 

 »777 »بوينغ  طر�ز  من  �إ�سافية 

يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 2011 

�أ�سطول  كفاءة  ريادة  ليدعم 

�لناقلة يف ��ستهالك �لوقود و�الأد�ء 

عمر  معدل  خالل  ومن  �لبيئي. 

�أ�سطولها �لذي يبلغ 6.4 �سنو�ت 

�لعاملي  باملعدل  مقارنة  فقط، 

�لبالغ  »�أياتا«  منظمة  ح�سب 

�أ�سطول  كفاءة  فاإن  �سنة،   11.3

��ستهالك  يف  �الإمار�ت  طري�ن 

�لوقود �أف�سل بن�سبة 22.5 يف �ملئة 

»�أياتا«،  لدى  �ملعتمد  �ملعدل  من 

يف  �ملئة  يف   18.1 بن�سبة  و�أف�سل 

كفاءة �نبعاثات غاز ثاين �أوك�سيد 

�لكربون من معدل �سناعة طري�ن 

�لعاملية.

�لكبري  لالأثر  �إدر�كها  و�نطالقًا من 

على  �لطائر�ت  عمل  يرتكه  �لذي 

�الإمار�ت  طري�ن  دخلت  �لبيئة، 

�سر�كة مع هيئات متخ�س�سة  يف 

�لعامل،  حول  �جلوية  باملالحة 

�جلوية  �مل�سار�ت  �أف�سل  الختبار 

على  �حلفاظ  يف  ت�ساهم  �لتي 

يف  م�ساركتها  وتعترب  �لبيئة. 

�ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  برنامج 

من  للحد  �لهندي  �ملحيط  لدول 

�أحد   )INSPIRE( �النبعاثات 

ن�ساطها  على  �الأمثلة  �أحدث 

وجتلت  �ملجال.  هذ�  يف  �ملبتكر 

نظمتها  رحالت  ثالث  نتائج 

�الإطار  هذ�  يف  �الإمار�ت  طري�ن 

بتوفري قر�بة 7 �أطنان من �لوقود، 

ونحو 22 طنًا من �نبعاثات ثاين 

هذه  وتعك�ض  �لكربون.  �أوك�سيد 

طري�ن  جهود  �ملتو��سلة  �ملبادر�ت 

على  �لعمل  يف  �حلثيثة  �الإمار�ت 

��ستهالك  يف  �لكفاءة  حت�سني 

�لوقود، كما ت�ساعد على تخطيط 

رحالت �لناقلة يف �مل�ستقبل.

عدد�ً  �ل�سنة  هذه  تقرير  ويربز 

موظفي  وجهود  �ملبادر�ت  من 

يف  �ملتو��سلة  �الإمار�ت  جمموعة 

�لفرتة  خالل  �لبيئة  على  �حلفاظ 

2011 ـ 2012، ومنها:

�أجهزة  ��ستخد�م  �إىل  �النتقال  	•
وحدة  يف  وزنًا  �أخف  حتميل 

�لذي  �الأمر  لل�سحن«،  »كيفالر 

طنًا   14.475 توفري  يف  �ساهم 

من  طنًا  و45.595  �لوقود  من 

�نبعاثات ثاين �أوك�سيد �لكربون.

غ�سل  مر�ت  عدد  زيادة  	•
�لهند�سي  �ملركز  يف  �ملحركات 

دبي.  يف  �الإمار�ت  لطري�ن 

توفري  يف  �ملبادرة  هذه  و�ساهمت 

و989  �لوقود  من  طنًا   314 نحو 

طنًا من �النبعاثات �لغازية.

�أجهزة  تدوير  �إعادة  	•
و�سا�سات  �لقدمية،  �لكومبيوتر 

�ملحمولة  �لكومبيوتر  و�أجهزة 

و�لطابعات وعلب �حلرب، ما �أبعد 

�لنفايات  من  وحدة   5800 نحو 

�الإلكرتونية عن مكبات �لقمامة.

طنًا   33 من  �أكرث  تدوير  �إعادة  	•
�مل�ستعملة  و�الأحذية  �ملالب�ض  من 

�ملوظفون.  بها  تربع  �لتي 

�إعادة  يف  �ل�سركة  عمل  وتو�سيع 

توفري  يف  �ساهم  ما  �لورق،  تدوير 

 400 من  و�أكرث  �سجرة،   1700

�ألف كيلوو�ط من �لكهرباء، و3.3 

و250  �ملياه،  من  ليرت  ماليني 

�أوك�سيد  ثاين  �نبعاثات  من  طنًا 

�لكربون.

�أن�سطة  �لتقرير  ويت�سمن 

للطري�ن  »�ألفا«  جمموعة 

مملوكة  �سركة  وهي  �ملحدود، 

بالكامل لدناتا، تعمل يف 11 بلد�ً 

�إىل  وباالإ�سافة  حمطة.   63 وعرب 

�ملتطورة  �لتدوير  �إعادة  بر�مج 

�ألف   19 من  �أكرث  تنتج  �لتي 

تدويرها،  �ملعاد  �ملو�د  من  طن 

للطري�ن  �ألفا  جمموعة  فان 

من  بريطانيا،  ومقرها  �ملحدود، 

�تفاقية  على  �ملوقعة  �ل�سركات 

�ملاأكوالت  الحتاد  �ملناخي  �لتغري 

يف  ت�سارك  كما  و�مل�سروبات، 

للجنة  �لطاقة  كفاءة  برنامج 

�لكربونية.  �النبعاثات  تقليل 

على  �ملجموعة  ح�سلت  وقد 

�جلائزة �لربونزية لالأد�ء �ملثايل يف 

�الإد�رة �لبيئية من جمل�ض مدينة 

مان�س�سرت.

جمموعة  �أن�سطة  �لتقرير  يغطي 

�ملالية  �ل�سنة  خالل  �الإمار�ت 

)�أبريل(  ني�سان   1 من  �ملا�سية، 

)مار�ض(  �آذ�ر   31 �إىل   2011

�الأد�ء  بيانات  ويحلل   .2012

�لبيئي ملجموعة و��سعة من هذه 

�لعمليات  ذلك  يف  مبا  �الأن�سطة، 

لل�سحن،  ودناتا  �جلوية، 

�الأر�سية،  �ملناولة  وعمليات 

�الأن�سطة  من  متنوعة  و�سل�سلة 

وميكن  �الأر�ض.  على  �لتجارية 

�لبيئية  �الأن�سطة  على  �الطالع 

ملجموعة �الإمار�ت، وعلى �لتقرير 

كاماًل، من خـالل �ملوقــع �ل�سبكـي

www.emirates .com/ 

environmentreport
�لتز�م  نحو  �أخرى  خطوة  ويف 

حماية �لبيئة، وقع رئي�ض طري�ن 

�الإمار�ت تيم كالرك �ل�سهر �ملا�سي 

دبي  مركز  مع  تفاهم  مذكرة 

جلودة �لكربون )DCCE(، �لذي 

�سيعمد �إىل حتديد �لفر�ض �ملتاحة 

�لكربونية  �النبعاثات  خلف�ض 

ل�سالح جمموعة �الإمار�ت.

قائمة  �الإمار�ت  جمموعة  وت�سم 

يف  مبا  �لعاملية،  �ل�سركات  من 

ودناتا،  �الإمار�ت،  طري�ن  ذلك 

�جلوي،  لل�سحن  و�الإمار�ت 

و�سكاي  للعطالت،  و�الإمار�ت 

و�ردز. ويعمل لديها �أكرث من 60 

�ألف موظف.
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اإحدى طائرات طريان الإمارات من طراز بوينغ 777

من غالف التقرير البيئي الثاين ملجموعة الإمارات 



چهللا 84

املفكـرة البيئيــة
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7
10453: عر�ض م�صرحي يروي ق�صة 
عن احلياة يف 1كم مربع من القمامة

كورني�ش بريوت، لبنان.

www.thebimproject.com

17 ــ 20
 Hydro Vision

international 2012
امل�ؤمتر الدويل للروؤية املائية

لويفيل، كنتاكي، الواليات املتحدة.

www.hydroevent.com

7/27 ــ 8/2
اإنرتنا�ص�نال ك�مب��ض: لقاء �صبابي 

للتدرب على م�ص�ؤوليات الأمم املتحدة

جزيرة يو�ستيكا، اإيطاليا.

l.grasso@diplomatici.it  :للم�ساركة

�آب )�أغ�سط�س( 2012

26 ــ 30
idrC daVos 2012

امل�ؤمتر الدويل الرابع لإدارة 

الك�ارث واملخاطر

www.idrc.info   .دافو�ش، �سوي�سرا

26 ــ 31
الأ�صب�ع العاملي للمياه

ا�ستوكهومل، ال�سويد.

www.worldwaterweek.org

�أيلول )�سبتمرب( 2012

12 ــ 14
Clean energy
eXpo asia  2012 

امل�ؤمتر واملعر�ض الآ�صي�ي للطاقة 

النظيفة

بانكوك، تايالند.

www.cleanenergyexpoasia.com

12 ــ 14
م�ؤمتر اإدارة �صالمة العمليات 

يف ال�صناعات الكيميائية 

والبرتوكيميائية والتكريرية

هيو�سنت، تك�سا�ش، الواليات املتحدة.

www.marcusevans.com

12 ــ 14
iCBr 2012

امل�ؤمتر الدويل لتدويـر البطاريات

www.icm.ch      .اأم�سرتدام، هولندا

16
الي�م العاملي حلماية طبقة الأوزون

16 ــ 18
م�ؤمتر ومعر�ض وق�د من النفايات

مي�ستيك، كونتيكت، الواليات املتحدة.

http://waste-to-fuels.org

24 ــ 27
معر�ض الزراعة ال�صع�دي 2012

تنظيم �سركة معار�ش الريا�ش. 

�ش.ب 56010، الريا�ش 11554، ال�سعودية. 

هاتف: 1-2295604)966+( 

فاك�ش: 1-2295612)966+(

www.saudi-agriculture.com

ت�سرين �لأول )�أكتوبر( 2012

14
ي�م البيئة العربي

15 ــ 17
green Middle east

م�ؤمتر ومعر�ض تكن�ل�جيا البيئة

ال�سارقة، االإمارات.

www.green-middleeast.com

�لبيئة 2012: �ملوؤمتر �ل�سنوي للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

29 - 30 ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 2012، بريوت،  لبنـان.

حمور املوؤمتر:  الب�صمة البيئية  وفر�ش اال�ستدامة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 - 1 )961 +(   فاك�ش: 321900 - 1 )961 +(

 www.afedonline.org - email:info@afedonline.org

ريو دي جانريو

�أطل�س �لإمار�ت 

ملو�رد  �لطاقة �ل�سم�سية

والوكالة  والتكنولوجيا  للعلوم  م�سدر  معهد  اأعلن 

الدولية للطاقة املتجددة )ايرينا( عن االإطالق التجاري 

وجاء  ال�سم�سية«.  الطاقة  ملوارد  االإمارات  »اأطل�ش  لـ 

ريو  يف  االأر�ش  قمة  موؤمتر  هام�ش  على  االإعالن  هذا 

دي جانريو.

الطاقة  مبوارد  املرتبطة  البيانات  تتوافر  و�سوف 

ال�سم�سية جمانًا على �سبكة االإنرتنت اعتبارًا من مطلع 

احلكومية  للموؤ�س�سات  متاحة  و�ستكون   ،2013 �سنة 

التقنية  اجلدوى  لتقييم  اخلا�ش  القطاع  وموؤ�س�سات 

الأي م�سروع مقرتح للطاقة املتجددة. كما �سيتم اإدخال 

العاملية  اجلغرافية  البيانات  قاعدة  اإىل  البيانات  تلك 

ملوارد الطاقة املتجددة التابعة لـ »ايرينا«.

باالأقمار  مو�سولة  متطورة  اأداة  ا�ستخدام  مت 

ثالث  واإنتاج  ال�سم�سية،  اخلرائط  لر�سم  اال�سطناعية 

ال�سم�سي  لالإ�سعاع  و�سنوية  ويومية  �ساعّية  خرائط 

الدقيق  التقييم  �ساأن  ومن  االأطل�ش.  يف  الإدراجها 

بيانات  مع  ال�سم�سية،  الطاقة  ملوارد  املكاين  للتوزيع 

ي�ساعد  اأن  حمددة،  مواقع  يف  للتمويل  وقابلة  مف�سلة 

جديدة  م�ساريع  الإن�ساء  اال�ستثمارات  جذب  على 

للطاقة ال�سم�سية.

طر�بل�س
حيد بحري ��سطناعي 

يف �سمال لبنان

احتفااًل  الروتاري  واأندية  الليونز  جمعيتا  نظمت 

اال�سطناعي  البحري  احليد  م�سروع  اإجناز  مبنا�سبة 

واإنزاله يف منطقة العبدة يف �سمال لبنان. وهو االأول 

مع  بالتعاون  مت  وقد  املتو�سط.  �سرق  يف  نوعه  من 

وزارات البيئة والدفاع الوطني والنقل واالأ�سغال العامة 

وقيادة اجلي�ش وجامعة البلمند.

�أبوظبي
ندوة عن �لطب �لتكاملي

نظم مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم يف اأبوظبي 

التكاملي  الطب  حول  �سمولية  »نظرة  بعنوان  ندوة 

وهو  فاروق،  عمرو  تناول  الطبية«.  احلجامة  واأهمية 

اخلليج  جامعة  يف  باحلجامة  العالج  يف  اخت�سا�سي 

الطبية، فعالية هذه التقنية املتوارثة والرائجة يف الدول 

تتبع  اأنها  اإىل  واأ�سار  اخلليج.  دول  وخ�سو�سًا  العربية 

اخلرائط الت�سريحية للطب ال�سيني، لكنها اأكرث فعالية 

عالج  و�سيلة  »احلجامة  واأ�ساف:  ال�سينية.  االإبر  من 

والبوذية  ال�سينية  احل�سارات  يف  ا�ستخدمت  قدمية. 

والفرعونية والبابلية، اإذ تركت هذه احل�سارات ر�سومًا 

عن كا�سات الهواء امل�ستخدمة يف احلجامة. وتت�سمن 

االآونة  و�سهدت  اأي�سًا،  التقنية  هذه  النبوية  االأحاديث 

االأخرية انت�سارًا وا�سعًا لها«. وُذكر اأن احلجامة »تعمل 
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لبنانية  م�صاتل  ت�صعة  ممثل�  اجتمع 

بكا�صني  منطقة  يف  احلرجية  للغابات 

الر�صمي  الإطالق  مت  حيث  لبنان،  بجن�ب 

املحلية  الأ�صجار  مل�صاتل  ال�طنية  لل�صبكة 

املن�صاأ.

لت�صاطر  جديدة  اآلية  ال�صبكة  وت�فر 

م�صاتل  م�صغلي  بني  الف�صلى  املمار�صات 

غر�صات  اإنتاج  جمال  يف  احلرجية  الغابات 

وال�صن�بر  الأرز  مثل  املن�صاأ  حملية  اأ�صجار 

قدرتها  �صمان  يف  ي�صاهم  مبا  والعرعر، 

على  تركز  وهي  زرعها.  بعد  البقاء  على 

يف  الزرع  جناح  تعزز  حمددة  غر�صات  اإنتاج 

واأهمية  اجل�يف،  الري  ومبادئ  الطبيعة، 

البي�ل�جي  التن�ع  يف  البذور  م�صادر 

احلرجي. وت�صكل هذه اخلط�ة تط�راً على 

يف  املبذولة  الت�صجري  اإعادة  جه�د  م�صت�ى 

لبنان.

»جمعية  من  ال�صبكة  مبادرة  وجاءت 

التحريج يف لبنان«، وهي م�صروع ميتّد على 

الأمريكية  ال�كالة  من  بدعم  �صن�ات  اأربع 

التحريج  مديرية  وتنفذه  الدولّية  للتنمية 

الأمريكية. وتهدف اجلمعية اإىل ت��صيع رقعة 

اإعادة حتريج الأ�صجار املحلية املن�صاأ وال�قاية 

من حرائق الغابات يف لبنان، من خالل تعزيز 

الأ�صجار،  م�صاتل  يف  ق�ية  غر�صات  اإنتاج 

املزروعة  الغر�صات  قدرة  معدلت  ورفع 

املعنية  البقاء، والتن�صيق بني اجلهات  على 

اإىل  اأي�صًا  امل�صروع  وي�صعى  الت�صجري.  باإعادة 

القدرات  وبناء  امل�اطنني  بني  ال�عي  ن�صر 

امل�ؤ�ص�صاتية ملنع حرائق الغابات وال�صتجابة 

لها وتعزيز حماية التن�ع البي�ل�جي.

اخليل  �صباق  ميدان  احت�صن 

احلدائق  »معر�ض  بريوت  يف 

ومهرجان الربيع« مب�صاركة 225 

جهة عار�صة، يف الدورة التا�صعة 

اأكرث من  الذي ا�صتقبل  للمعر�ض 

23 األف زائر.

ال�صعار  كان  الأخ�صر«  »ال�صل�ك 

�صّيما  ل  ال�صنة،  هذه  الأ�صا�صي 

اخلارج.  يف  العي�ض  جمال  يف 

املنظمة  الفعاليات  وتعّددت 

اخلم�صة.  املعر�ض  اأيام  خالل 

اإطالق  مت  الفتتاح  حفل  ففي 

يف  زرعت  التي  بريوت«،  »وردة 

من�ذج  واأقيم  ال�صهداء.  �صاحة 

للدللة  الإيك�ل�جي«  »املنزل 

تراعي  التي  العي�ض  طريقة  على 

الطاقة  فات�رة  وتخف�ض  البيئة 

املنزل  وقّدم  الكرب�ن.  وانبعاثات 

الزوار  تلهم  واأفكاراً  خ�صائ�ض 

تغيريات  اإحداث  على  وت�صجعهم 

ف�رية جلعل منازلهم وحدائقهم 

مراعية للبيئة.

ع�صاق  �ص�ر  معر�ض  وُنظم 

ديك�  جملة  ومعر�ض  احلدائق، 

اللبنانيني  امل�صممني  جمع  الذي 

حتت  »حديث  م��ص�ع  ح�ل 

م�صابقة  نظمت  كما  الأ�صجار«. 

يف  ال�رد  وحمال  الأزهار  ملعدي 

»ن�صيم  م��ص�عها  وكان  لبنان 

الربيع«.

الزوار  ح�صل  الأ�صب�ع،  وط�ال 

كيفية  ح�ل  خرباء  ن�صائح  على 

اإقامة حديقة يفتخرون بها. ومن 

 ACDI/ VOCA م�صروع  خالل 

الأمريكية  ال�كالة  تدعمه  الذي 

على  والقائم  الدولية،  للتنمية 

اخت�صا�صيني  مع  التعاون 

دوليني لتقدمي امل�صاعدة التقنية 

يف املجال الزراعي، متت ا�صت�صافة 

ج�ليان�  خ�رخي  الدكت�ر 

الذي  الفطر،  باأن�اع  الخت�صا�صي 

على  عملية  تقنية  اأمثلة  قدم 

اإنتاج اأن�اع خا�صة من الفطر.

من�صات  على  الزوار  وجال 

احلفالت  ول�ازم  احلدائق  لأثاث 

ال�صيفية وور�ض الأعمال اليدوية 

اخلا�صة بفن�ن احلدائق والعي�ض 

يف اله�اء الطلق.

معر�س �حلد�ئق ومهرجان �لربيع يف بريوت

�سبكة لبنانية مل�ساتل

�لأ�سجار �ملحلية �ملن�ساأ

م�شتل �أ�شجار لبنانية

واأع�سائه،  الداخلية  اجل�سم  اأجهزة  تن�سيط  على 

خطوط  على  تقع  حمددة  نقاط  على  التاأثري  عرب 

الطاقة التي يربزها الطب ال�سيني«.

اال�ستماع  على  احلجامة  ممار�سي  فاروق  وحّث 

ثم  املر�سي،  تاريخه  ومعرفة  املري�ش،  �سكوى  اإىل 

ومراجعة  عليه،  ال�سريري  الطبي  الك�سف  اإجراء 

يف  ال�سروع  قبل  وغريها،  واالأ�سعة  الفحو�سات 

ممار�سة احلجامة.

يف  ال�سحي  التاأمني  مدير  غوية  �سمري  وحتدث 

ازدياد  اإىل  م�سريًا  االإماراتية،  ال�سحة  وزارة 

الفائت،  العقد  يف  البديل  الطب  على  »الدخالء« 

ومبينًا اأن امل�ست�سفيات و�سركات االأدوية العمالقة 

هذا  من  لالإفادة  عباءتها  حتت  ل�سمه  »ت�سعى 

ال�سوق الهائل الذي يدر ذهبًا«. و�سّدد على احلاجة 

تاأ�سيله  اإىل  داعيًا  الطب،  من  النوع  هذا  حلماية 

ا�ستطالع  »ثمة  واأ�ساف:  علمية.  ب�سورة  عربيًا 

اأجري اخريًا يف االإمارات، بني اأن ما يزيد على 45 

يف املئة من النا�ش يخ�سعون لعالجات من الطب 

التكاملي، يوؤمنون بفعاليتها«.

للطب  ال�سارقة  »مركز  عام  مدير  املدير  وحتدث 

ال�سمويل« هيمن النّحال عن ترابط الطب البديل 

احلجامة  »ت�سهد  وقال:  احلديث،  الطب  مع 

طلبًا  ن�سهد  وبداأنا  االإماراتيني.  من  كبريًا  اإقبااًل 

اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  التقنية،  هذه  على  الغرب  من 

االإمارات تفردت باأنها رخ�ست احلجامة ر�سميًا«.

تف�سيل  اإىل  الندوة  يف  املتحدثني  بع�ش  واأ�سار 

اجلمهور اأن يكون ممار�ش الطب التكاملي طبيبًا 

اأواًل، ثم يتو�سع يف درا�سة الطب التكاملي.
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الآن اأ�سبح با�ستطاعتك حتميل الن�سخة الإلكرتونية املجانية ملجلة

على جهـاز iPad اأو الكمبيوتر

حّمل برنامج iMagaleh  املجـاين من:

)Apple store( على الكمبيوتراأومتجر اأبل

ثم ادخل اإىل مكتبة نيل وفرات  www.nwf.com  وا�سرتك مبجلتك

�سيتم حتميل املجلة مبا�سرة على جهازك الآي باد/ iPad  والكمبيوتر بعد حتميل 

التطبيق والإ�سرتاك باملجلة

malakh@nwf.com  يف حال وجود اأي ا�ستف�سار الرجاء مرا�سلتنا على
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2012 سنة  عربي  بيئي  ملتقى  أهم  في  شارك 
Official Sponsor     الراعي الر�سمي

www.afedonline.org

هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

اأ�سماء القا�سمي

المديرة التنفيذية

الأكاديمية العربية للمياه

�سليمان الحرب�ش

المدير العام

�سندوق اأوبك للتنمية الدولية

جوليا لوفيفر

المديرة العامة

التحاد الدولي لحماية الطبيعة

اأ�سوك خـو�سال

رئي�س نادي روما

رئي�س منظمة بدائل التنمية

رزان المبارك

الأمين العام

هيئة البيئة  ـ اأبوظبي

ماتي�ش واكرناغل

الرئي�س التنفيذي

�سبكة الب�سمة العالمية

عدنان بدران

رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء الأردن ال�سابق

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  فر�ص البقاء في البلدان العربية
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